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Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδ. : 54123  
Πληροφορίες : Ν. Κυματής 
Τηλέφωνο : 2313501359 
Φαξ : 2310285250 
e-mail : symvaseis@mathra.gr 

 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση του συνόλου των πρακτικών της τριμελούς επιτροπής διενέργειας 

και αξιολόγησης διαγωνισμών που αφορούν όλα τα στάδια της διαδικασίας 

ανάθεσης και κατακύρωση του αποτελέσματος και των τριών τμημάτων της με 

αριθ. 3553/12.08.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12) διακήρυξης για την 

επιλογή αναδόχου «Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης 

του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή 

συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών 

τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 

Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD» 

 

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) 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». 

4) 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). 

5) 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) 

6) Την με αρ. πρωτ. 53598/12.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2021 του  Φορέα 1007-999-

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

(ΑΔΑ:Ψ9ΦΕ46ΜΤΛΡ-Ξ3Δ). 

7) Το με αρ. πρωτ. 2125/25.05.2021 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Κρατικών 

Ενισχύσεων, Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού που αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 

21REQ008656024/25.05.2021. 

8) Την με αρ. οικ. 400/29.01.2021 απόφαση ορισμού μελών συλλογικών οργάνων 

διενέργειας διαδικασιών σύναψης, εκτέλεσης και παραλαβής δημοσίων 

συμβάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΑ: 

Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ). 

9) Την υπ’ αρ. 3553/12.08.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12) 

διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου «Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης 

δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο 

πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική 

ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων 

και των παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border 

Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) και 
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ακρωνύμιο: LOC FOOD».  

10) Την προσφορά της εταιρίας “DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” για το Τμήμα 1 της 

διακήρυξης με συστημικό αριθμό 135252, η οποία ήταν και η μοναδική που 

κατατέθηκε για το εν λόγω τμήμα. 

11) Την προσφορά της ατομικής επιχείρησης “MΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ – ALIMENT 

LAB” για το Τμήμα 2 της διακήρυξης με συστημικό αριθμό 135251, η οποία 

ήταν και η μοναδική που κατατέθηκε για το εν λόγω τμήμα. 

12) Την προσφορά της εταιρίας “MY COMPANY PROJECTS Ο.Ε.” για το Τμήμα 3 της 

διακήρυξης με συστημικό αριθμό 135014, η οποία ήταν και η μοναδική που 

κατατέθηκε για το εν λόγω τμήμα. 

13) Τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε η εταιρία “DOTSOFT 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” για το Τμήμα 1. 

14) Τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε η ατομική επιχείρηση 

“MΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ – ALIMENT LAB” για το Τμήμα 2. 

15) Τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε η εταιρία “MY 

COMPANY PROJECTS Ο.Ε.” για το Τμήμα 3. 

16) Τα με αριθ. 1, 4 και 7/2021 πρακτικά της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης διαγωνισμών για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας 

ανάθεσης για το Τμήμα 1, που επισυνάπτονται ως παράρτημα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

17) Τα με αριθ. 2, 5 και 8/2021 πρακτικά της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης διαγωνισμών για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας 

ανάθεσης για το Τμήμα 2, που επισυνάπτονται ως παράρτημα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

18) Τα με αριθ. 3, 6 και 9/2021 πρακτικά της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης διαγωνισμών για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας 

ανάθεσης για το Τμήμα 3, που επισυνάπτονται ως παράρτημα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. α) Εγκρίνει στο σύνολό τους τα υπ. αρ. 1, 4 και 7/2021 πρακτικά της 

τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για όλα τα στάδια 

της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης για το Τμήμα 1 «Δημιουργία βάσης 
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δεδομένων, πλατφόρμας GIS και ιστοσελίδας - website του έργου (A.T2.2, A.C.5)».  

β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ως άνω Τμήματος 1 της με αριθ. 

3553/12.08.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12) διακήρυξης σύμφωνα με 

το κριτήριο αξιολόγησης, που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής στην εταιρία “DOTSOFT 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ”, με έδρα την Ν. Κουντουριώτη 3, 54625, Θεσσαλονίκη και ΑΦΜ 

999566850, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, της οποίας η οικονομική προσφορά ανήλθε 

στο συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών 

λεπτών του ευρώ (7.903,23€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσό 

εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ και ενός λεπτού του ευρώ (9.800,01€) 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 

2. α) Εγκρίνει στο σύνολό τους τα υπ. αρ. 2, 5 και 8/2021 πρακτικά της 

τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για όλα τα στάδια 

της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης για το Τμήμα 2 «Εμπειρογνωμοσύνη για 

την επιλογή και απόκτηση σήματος ΕΕ «Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν - 

ΕΠΙΠ», «ΠΟΠ», ΠΓΕ) ή / σήματος ΕΕ βιολογικής γεωργίας (A.T2.3)».  

β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ως άνω Τμήματος 2 της με αριθ. 

3553/12.08.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12) διακήρυξης σύμφωνα με 

το κριτήριο αξιολόγησης, που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής στην ατομική επιχείρηση 

“MΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ – ALIMENT LAB”, με έδρα την Ν. Πλαστήρα 3, 55337, 

Τριανδρία Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 112789861, Δ.Ο.Υ Δ’ Θεσσαλονίκης, της οποίας η 

οικονομική προσφορά ανήλθε στο συνολικό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 

οκτακοσίων ευρώ (15.800,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσό 

δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (19.592,00€) 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 

3. α) Εγκρίνει στο σύνολό τους τα υπ. αρ. 3, 6 και 9/2021 πρακτικά της 

τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για όλα τα στάδια 

της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης για το Τμήμα 3 «Ανάπτυξη σχεδίου 

δημοσιότητας, υλικού δημοσιότητας και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για τις 

ανάγκες και τους στόχους του έργου».  

β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ως άνω Τμήματος 3 της με αριθ. 

3553/12.08.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12) διακήρυξης σύμφωνα με 
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το κριτήριο αξιολόγησης, που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής στην εταιρία “MY COMPANY 

PROJECTS Ο.Ε.” με έδρα την Ολυμπίου Διαμαντή 20, 54626, Θεσσαλονίκη και ΑΦΜ 

998679742, Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης, της οποίας η οικονομική προσφορά ανήλθε στο 

συνολικό ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (54.500,00€) μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσό εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων 

ογδόντα ευρώ (67.580,00€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 

4. Οι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

κατά της παρούσας απόφασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της 

σύμφωνα με τα άρθρα 360 επ. του Ν. 4412/2016. Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 

368 επ. του Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής κατά των συμβάσεων που θα υπογραφούν εντός της 

προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 369 του Ν. 4412/2016. 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 
 
Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): 
1. “DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, με έδρα την Ν. Κουντουριώτη 3, 54625, Θεσσαλονίκη.  

email:  tasos.manos@gmail.com  

2. “MΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ – ALIMENT LAB”, με έδρα την Ν. Πλαστήρα 3, 55337, 

Τριανδρία Θεσσαλονίκης. 

email: info@alimentlab.gr  

3. “MY COMPANY PROJECTS Ο.Ε.” με έδρα την Ολυμπίου Διαμαντή 20, 54626, 
Θεσσαλονίκη. 
email: info@mycompany.com.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 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1/2021 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35536/12-08-2021 (21PROC009068414 2021-08-12) 

ΤΜΗΜΑ 1 
 

Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο 
πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή 
συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local 
Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) 
και ακρωνύμιο: LOC FOOD  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016. 

 
Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας -τιμής 
Εκτιμώμενη συνολική αξία (τμήμα 1) : 11.290,32 € (προ ΦΠΑ) (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού) 
 
 

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 
 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Στη Θεσσαλονίκη στις 07 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00π.μ., στα γραφεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, 
Θεσσαλονίκη, γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική 
ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των 
παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 
Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 1» (ως άνω), η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών : 

 
1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 

Πρόεδρος  

CHAROULA 
DROSOPOULOU

Digitally signed by 
CHAROULA DROSOPOULOU 
Date: 2021.09.29 14:05:29 
+03'00'
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2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος  ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως 

μέλος. 

3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 
μέλος.  
 

συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να διενεργηθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, σύμφωνα 
με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ που δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12, εκτιμώμενης 
συνολικής αξίας 11.290,32 € (προ ΦΠΑ) - (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού). 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος όρισε ως γραμματέα της επιτροπής την κα Δροσοπούλου  
Χαρούλα. 
 
 Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού στην παρούσα φάση είναι να προβεί στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

Ο διαγωνισμός για το τμήμα 1 με συστημικό αριθμό 135252 της εν λόγω διακήρυξης 

πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ορίστηκε στις 01/09/2021 και ώρα 

13:00 μ.μ και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ορίστηκε στις 07/09/2021 και ώρα 10:00 

π.μ.   

       Οι  προσφορές υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 01/09/2021 και 

ώρα 13:00 μ.μ.,  όπως όριζε το άρθρο 1.5 της διακήρυξης. 

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο πρόεδρος μετά 

τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας του ηλεκτρονικού, δημόσιου, 

διαγωνισμού.  

Στην συνέχεια η Επιτροπή για να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 

συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης) του Προέδρου και του Μέλους της, και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 

Συστήματος 135252 (τμήμα 1) και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα μία (1) προσφορά στο 

διαγωνισμό από την εταιρία: 

“DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ         

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”  

Ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών υποβλήθηκαν εντός της 

κατά νόμο οριζόμενης  προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της διακήρυξης σε σφραγισμένο φάκελο 

μία (1) Πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, καθώς και σε πρωτότυπη έντυπη μορφή τα 
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δικαιολογητικά που απαιτούνται (αριθμ. Πρωτ. 3768/02-09-2021).  

Η Επιτροπή στις 07-09-2021 απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος αίτημα για την βεβαίωση της 

γνησιότητας της υπ΄αριθ. 140000014657-4/24-08-2021 εγγυητικής επιστολής στην Παγκρήτια 

Τράπεζα. Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας μετά την έγγραφη απάντηση από την 

Τράπεζα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 

O  Πρόεδρος: Μάρλης Ιωάννης 

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος 

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα 

 
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 
Στη Θεσσαλονίκη στις 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 07:30π.μ., στα γραφεία του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, Θεσσαλονίκη, 
γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και 
Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και 
διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων 
(Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional 
Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 1(ως άνω η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 
400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου 
Εσωτερικών : 
 

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 

Πρόεδρος  

2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως μέλος. 

3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 
μέλος.  

 

συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – 

τεχνικής προσφοράς.  

 Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά την με αριθ. 2021/31019/07-09-2021 επιβεβαίωση 

γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής από την Παγκρήτια Τράπεζα σε απάντηση στο από 07-09-2021 

ηλεκτρονικό μήνυμα της επιτροπής. 

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η επιτροπή προέβη αρχικά στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τα 

έκρινε πλήρη. Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο καi αξιολόγηση της  τεχνικής προσφοράς και έκρινε ότι 

πληροί τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 

Ακολούθως, η επιτροπή προχώρησε ομόφωνα στην αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής – 

τεχνικής προσφοράς, της “DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, καθώς διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης 
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και στη συνέχεια προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων της όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(σ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(ΒΚ) 

Βαθμολογία  

(σ*ΒΚ) 

Κ1 Σαφήνεια της πρότασης και ορθότητα 

αντίληψης των απαιτήσεων της 

σύμβασης 

15% 

 

100 15 

Κ2 Επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της 

καταλληλότητας και  αποτελεσματικότη-

τας της μεθοδολογίας υλοποίησης και 

των απαραίτητων  εργαλείων υποστή- 

ριξης της εφαρμογής 

30% 

 

 

100 30 

Κ3 Η ορθολογική ανάλυση του 

αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες 

εργασιών και η σύνδεσή τους με τα 

ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και 

το χρονοδιάγραμμα που περιγράφονται 

στις τεχνικές προδιαγραφές αυτού 

40% 100 40 

Κ4 Η καταλληλότητα του μοντέλου 

οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών 

και η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων 

στα μέλη της ομάδας έργου καθώς και ο 

τρόπος διασφάλισης της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας του 

οικονομικού φορέα με την 

αναθέτουσα αρχή κατά το στάδιο της 

εκτέλεσης 

15% 

 

100 15 

Τελική Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (Βτ)  100 

 
Άρα, η τεχνική προσφορά της εταιρίας “DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” έχει τελική βαθμολογία Βτ=100. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό κοινοποιείται μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
 

Ο  Πρόεδρος: Ιωάννης Μάρλης  

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος 

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας 

του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 

κ.α.α. 

Χαρούλα Δροσοπούλου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 4/2021
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3553 / 12-08-2021 (21PROC009068414 2021-08-12)
ΤΜΗΜΑ 1

ΣΤΑΔΙΟ 2Ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο 
πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή 
συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local 
Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) 
και ακρωνύμιο: LOC FOOD  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας -τιμής
Εκτιμώμενη συνολική αξία (τμήμα 1) : 11.290,32 € (προ ΦΠΑ) (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
α/α ΕΣΗΔΗΣ : 135252

Στη Θεσσαλονίκη στις 05 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 07:30π.μ., στα γραφεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, 
Θεσσαλονίκη, γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική 
ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των 
παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 
Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 1» (ως άνω), η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών :

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος 

2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως μέλος.
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3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 
μέλος. 

συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να συνεχιστεί ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, σύμφωνα με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
που δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 11.290,32 € 
(προ ΦΠΑ) - (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος όρισε ως γραμματέα της επιτροπής την κα 
Δροσοπούλου Χαρούλα.

Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού στην παρούσα φάση είναι να προβεί στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομικές Προσφορές» των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 

Ο διαγωνισμός της εν λόγω διακήρυξης πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό 135252. 

Οι  προσφορές υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 01/09/2021 και 
ώρα 13:00 μ.μ.,  όπως όριζε το άρθρο 1.5 της διακήρυξης. Η αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών περιγράφεται στο Πρακτικό Νο1/2021 που διαβιβάστηκε μέσω της 
επικοινωνίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο πρόεδρος 
μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών στα πλαίσια του ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού με α/α Συστήματος 135252. 
Πρακτικά τηρούνται από την  γραμματέα της επιτροπής.

Στην συνέχεια η Επιτροπή για να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης) του Προέδρου και του Μέλους της, και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 
Συστήματος 135252 και ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, προέβη σε ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντος :
“DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ” ο οποίος ήταν ο μοναδικός προσφέρων και είχε γίνει αποδεκτός στο στάδιο 1ο , ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των περιεχομένων του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και 
έκρινε ομόφωνα ότι η οικονομική προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η 
συνολική προσφερόμενη τιμή, ήτοι 7.903,23 € (προ ΦΠΑ), δεν υπερβαίνει το ποσό των 11.290,32 €, 
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που αποτελεί και τη μέγιστη συνολική εκτιμώμενη αξία της σύβασης. 

Ως εκ τούτου έκανε αποδεκτή την οικονομική προσφορά.

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την κήρυξη της “DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” Ν. Κουντουριώτη 3, 54625, 
Θεσσαλονίκη και ΑΦΜ 999566850 ως προσωρινό ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, 
βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από την επιτροπή και κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

Ο  Πρόεδρος: Ιωάννης Μάρλης                                                  Για την ακρίβεια του πρακτικού

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα                                                 

        Η Γραμματέας της Επιτροπής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3553/12-08-2021 (21PROC009068414 2021-08-12)

ΤΜΗΜΑ 1

Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο 
πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή 
συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local 
Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) 
και ακρωνύμιο: LOC FOOD  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας -τιμής

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη στις 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00π.μ., στα γραφεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, 
Θεσσαλονίκη, γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική 
ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των 
παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 
Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 1» (ως άνω), η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών :

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος 

2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος  ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως 
μέλος.

3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 
μέλος. 

συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να διενεργηθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, σύμφωνα 
με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ που δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος όρισε ως γραμματέα της επιτροπής την κα Δροσοπούλου 
Χαρούλα.
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Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού στην παρούσα φάση είναι να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης  που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

Ι. Η επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η εταιρία DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο DOTSOFT A.E., Ν. Κουντουριώτη 3, 
Τ.Κ. 54625 Θεσσαλονίκη και ΑΦΜ 999566850 , υπέβαλε εμπρόθεσμα τον ηλεκτρονικό και τον φυσικό 
(αρ. πρωτ. 4725/19-10-2021) φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης 
στις 07/10/2021, μέσω της επικοινωνίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,  για υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, που απέστειλε το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, Προμηθειών και 
Διαχείρισης Υλικού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του ως άνω φακέλου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και αποφάσισε να τα κάνει 
αποδεκτά. 
Κατόπιν προέβη στην καταγραφή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως περιγράφονται στο 
παρακάτω πίνακα:

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης άρθρου 2.2.8.2 της διακήρυξης

Β.1.α Απόσπασμα ποινικού μητρώου √

Β.1.β.i Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας √

Β.1.β.ii Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας √

Β.1.β.iii ΥΔ  ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

√

Β.1.γ.i Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το 
αρμόδιο Πρωτοδικείο 

√

Β.1.γ.ii Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη λύσης και θέσης υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων

√

Β.1.γ.iii Καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης» από taxis √

Β.1.δ ΥΔ του φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.3  λόγοι αποκλεισμού

√

Β.1.ε ΥΔ του  φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης 
του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας

√

Β.2 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου  √

Β.3 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια √

Β.4.1.i Στοιχεία εμπειρίας √

Β.4.1.ii Συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης √

Β.4.2.α Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του αντίστοιχου μέλους 
της Ομάδας Έργου

√

Β.4.2.β Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας √

Β.4.2.γ Τίτλοι σπουδών και αποδεικτικά  γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας

√

Β.4.2.δ ΥΔ δηλώσεις μελών ομάδας έργου √

Β.5.i Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης  (μόνο για νομικά √
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πρόσωπα)
Β.5.ii Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ (μόνο για 

νομικά πρόσωπα)
√

Β.6 Πιστοποιητικό εγγραφής από οργανισμό πιστοποίησης √

ΙΙ. Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται οι όροι της διακήρυξης, προχώρησε ομόφωνα στην 
αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα. 

ΙΙΙ. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρία DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο 
DOTSOFT A.E., Ν. Κουντουριώτη 3, Τ.Κ. 54625 Θεσσαλονίκη, έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά και 
έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8.2 και πληρούνται οι όροι της υπ’ αριθ. 3553/12-
08-2021 διακήρυξης  (20PROC007442518 2020-10-08),  οπότε και εισηγείται ομόφωνα την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού τμήμα 1 στην εταιρία DOTSOFT 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον 
διακριτικό τίτλο DOTSOFT A.E., Ν. Κουντουριώτη 3, Τ.Κ. 54625 Θεσσαλονίκη και ΑΦΜ 999566850, με 
συνολικό συμβατικό κόστος 7.903,23 € (προ ΦΠΑ).
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό κοινοποιείται μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα.

Ο  Πρόεδρος: Ιωάννης Μάρλης Για την ακρίβεια του πρακτικού 

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα                                      

                                                                                                                   Η γραμματέας της επιτροπής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2/2021 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35536/12-08-2021 (21PROC009068414 2021-08-12) 

ΤΜΗΜΑ 2 
 

Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο 
πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή 
συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local 
Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) 
και ακρωνύμιο: LOC FOOD  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016. 
 
Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας -τιμής 
Εκτιμώμενη συνολική αξία (τμήμα 2) : 16.129,03 € (προ ΦΠΑ) (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού) 
 

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 
 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Στη Θεσσαλονίκη στις 07 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00π.μ., στα γραφεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, 
Θεσσαλονίκη, γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική 
ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των 
παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 
Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 2» (ως άνω), η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών : 
 

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος  

2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως μέλος 

3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 
μέλος  
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συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να διενεργηθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, σύμφωνα 
με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ που δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12, εκτιμώμενης 
συνολικής αξίας 16.129,03 € (προ ΦΠΑ) - (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού). 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος όρισε ως γραμματέα της επιτροπής την κα Δροσοπούλου  
Χαρούλα. 
 
 Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού στην παρούσα φάση είναι να προβεί στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

Ο διαγωνισμός για το τμήμα 2 με συστημικό αριθμό 135251 της εν λόγω διακήρυξης 
πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ορίστηκε στις 01/09/2021 και ώρα 
13:00 μ.μ και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ορίστηκε στις 07/09/2021 και ώρα 10:00 
π.μ.   
       Οι  προσφορές υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 01/09/2021 και 
ώρα 13:00 μ.μ.,  όπως όριζε το άρθρο 1.5 της διακήρυξης. 
Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο πρόεδρος μετά 
τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας του ηλεκτρονικού, δημόσιου, 
διαγωνισμού.  

Στην συνέχεια η Επιτροπή για να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης) του Προέδρου και του Μέλους της, και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 
Συστήματος 135251 (τμήμα 2) και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα μία (1) προσφορά στο 

διαγωνισμό από την εταιρία: “MΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ – ALIMENT LAB”  
Ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών υποβλήθηκαν εντός της 

κατά νόμο οριζόμενης  προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της διακήρυξης σε σφραγισμένο φάκελο 
μία (1) Πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, (αριθμ. Πρωτ. 3750/01-09-2021).  

 
Η Επιτροπή στις 07-09-2021 απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος αίτημα για την βεβαίωση της 

γνησιότητας της υπ΄αριθ. 233479/27-08-2021 εγγυητικής επιστολής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων 

Η επιτροπή κατά τον έλεγχο του ΕΕΕΣ διαπίστωσε ελλιπή συμπλήρωση του εντύπου και μέσω της 
επικοινωνίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ζητήθηκε η επανυποβολή του εντύπου. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας μετά την έγγραφη απάντηση από την Τράπεζα 
έκδοσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και την υποβολή του νέου ΕΕΕΣ. 
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O  Πρόεδρος: Μάρλης Ιωάννης 

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος 

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα 

 
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 
Στη Θεσσαλονίκη στις 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:30π.μ., στα γραφεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, 
Θεσσαλονίκη, γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του ΥπουργείουΕσωτερικών, Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική 
ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των 
παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 
Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 2 (ως άνω) η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών : 
 

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος  

2. Κυριακίδου Βασιλική, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό 
Α’,  ως αναπληρωματικό μέλος  

3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 
μέλος  

 
συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – 
τεχνικής προσφοράς.  
 Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά την με αριθ. (0)76744_21/09-09-2021 επιβεβαίωση 
γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε απάντηση στο 
από 07-09-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της επιτροπής και την επανυποβολή του εντύπου ΕΕΕΣ. 
Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα δύο  τακτικά και ένα αναπληρωματιό μέλος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.  

Η επιτροπή κατά τον έλεγχο του ΕΕΕΣ διαπίστωσε μη σωστή συμπλήρωση του εντύπου και μέσω της 
επικοινωνίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ζητήθηκε η επανυποβολή του εντύπου. 

 
Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας μετά την υποβολή του νέου ΕΕΕΣ. 

 

 

Ο  Πρόεδρος: Ιωάννης Μάρλης  

Τα μέλη:        1.Κυριακίδου Βασιλική 

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα 
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3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
 

Στη Θεσσαλονίκη στις 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 07:30π.μ., στα γραφεία του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, Θεσσαλονίκη, 
γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του ΥπουργείουΕσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και 
Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και 
διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων 
(Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional 
Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 2 (ως άνω) η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 
400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου 
Εσωτερικών : 
 

4. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος  

5. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως μέλος 

6. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 
μέλος  

 
συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – 
τεχνικής προσφοράς.  
 Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά την επανυποβολή του εντύπου ΕΕΕΣ. 
Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η επιτροπή προέβη αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τα έκρινε πλήρη. Στη 
συνέχεια προέβη στον έλεγχο κα αξιολόγηση της  τεχνικής προσφοράς και έκρινε ότι πληροί τους όρους 
της διακήρυξης και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 
Ακολούθως, η επιτροπή προχώρησε ομόφωνα στην αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής – 

τεχνικής προσφοράς, της “ MΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ – ALIMENT LAB ” καθώς διαπιστώθηκε ότι 
πληρούν τους όρους της διακήρυξης και στη συνέχεια προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων της 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(σ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
(ΒΚ) 

Βαθμολογία  
(σ*ΒΚ) 

Κ1 Σαφήνεια της πρότασης και ορθότητα 
αντίληψης των απαιτήσεων της 
σύμβασης 

15% 
 

100 15 

Κ2 Επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της 
καταλληλότητας και  αποτελεσματικότη-
τας της μεθοδολογίας υλοποίησης και 
των απαραίτητων  εργαλείων υποστή- 
ριξης της εφαρμογής 

30% 
 
 

100 30 

Κ3 Η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου 40% 100 40 
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της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και 
η σύνδεσή τους με τα ελάχιστα 
απαιτούμενα παραδοτέα και 
το χρονοδιάγραμμα που περιγράφονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές αυτού 

Κ4 Η καταλληλότητα του μοντέλου 
οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών 
και η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων 
στα μέλη της ομάδας έργου καθώςκαι ο 
τρόπος διασφάλισης της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας του 
οικονομικού φορέα με την 
αναθέτουσα αρχή κατά το στάδιο της 
εκτέλεσης 

15% 
 

100 15 

Τελική Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (Βτ) 100 

 

Άρα, η τεχνική προσφορά της εταιρίας “MΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ – ALIMENT LAB” έχει τελική 
βαθμολογία Βτ=100. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό κοινοποιείται μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

 

Ο  Πρόεδρος: Ιωάννης Μάρλης  

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος 

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα 

       Για την ακρίβεια του Πρακτικού 

 

 

 

         Η γραμματέας της επιτροπής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5/2021
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3553 / 12-08-2021 (21PROC009068414 2021-08-12)

ΤΜΗΜΑ 2

ΣΤΑΔΙΟ 2Ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο 
πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή 
συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local 
Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) 
και ακρωνύμιο: LOC FOOD  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας -τιμής
Εκτιμώμενη συνολική αξία (τμήμα 2) : 16.129,03 € (προ ΦΠΑ) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
α/α ΕΣΗΔΗΣ : 135251

Στη Θεσσαλονίκη στις 05 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 07:30π.μ., στα γραφεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, 
Θεσσαλονίκη, γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική 
ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των 
παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 
Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 2» (ως άνω), η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών :

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος 
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2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως μέλος.
3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 

μέλος. 

συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να συνεχιστεί ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής,, σύμφωνα με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
που δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 16.129,03 € 
(προ ΦΠΑ) - (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος όρισε ως γραμματέα της επιτροπής την κα Δροσοπούλου 
Χαρούλα.

Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού στην παρούσα φάση είναι να προβεί στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομικές Προσφορές» των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 
Ο διαγωνισμός της εν λόγω διακήρυξης πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό 135251 
       Οι  προσφορές υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 01/09/2021 και 
ώρα 13:00 μ.μ., όπως όριζε το άρθρο 1.5 της διακήρυξης. Η αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών περιγράφεται στο Πρακτικό Νο2/2021 που διαβιβάστηκε μέσω της 
επικοινωνίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο πρόεδρος 
μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών στα πλαίσια του ηλεκτρονικού, δημόσιου, διαγωνισμού με α/α Συστήματος 135251. 
Πρακτικά τηρούνται από την  γραμματέα της επιτροπής.

Στην συνέχεια η Επιτροπή για να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης) του Προέδρου και του Μέλους της, και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 
Συστήματος 135251 και ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, προέβη σε ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντος :
““ΜΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ - ALIMENT LAB" ο οποίος ήταν ο μοναδικός προσφέρων και είχε γίνει 
αποδεκτός στο στάδιο 1ο , ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των περιεχομένων του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και 
διαπίστωσε πως στην προσφορά δεν υπήρχε αναφορά στην διάρκεια ισχύος της, μέσω της 
επικοινωνίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ζητήθηκε η υποβολή Υ.Δ. με αναφορά στη διάρκεια ισχύος 
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της προσφοράς.
 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας μετά την υποβολή της Υ.Δ.

Ο  Πρόεδρος: Ιωάννης Μάρλης 

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο 
πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή 
συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local 
Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) 
και ακρωνύμιο: LOC FOOD  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας -τιμής
Εκτιμώμενη συνολική αξία (τμήμα 2) : 16.129,03 € (προ ΦΠΑ) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
α/α ΕΣΗΔΗΣ : 135251

Στη Θεσσαλονίκη στις 05 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:30π.μ., στα γραφεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, 
Θεσσαλονίκη, γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική 
ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των 
παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 
Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 2» (ως άνω), η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών :

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος 

2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως μέλος.
3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 

μέλος. 

συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των περιεχομένων του υποφακέλου 
«Οικονομική Προσφορά».
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Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά την υποβολή της Υ.Δ.  μέσω της επικοινωνίας της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ.

Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των περιεχομένων του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και 
έκρινε ομόφωνα ότι η οικονομική προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η 
συνολική προσφερόμενη τιμή, ήτοι 15.800,00 € (προ ΦΠΑ), δεν υπερβαίνει το ποσό των 16.129,03 €, 
που αποτελεί και τη μέγιστη συνολική εκτιμώμενη αξία της σύβασης. 
Ως εκ τούτου έκανε αποδεκτή την οικονομική προσφορά.
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την κήρυξη της “ ΜΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ - 
ALIMENT LAB ” Ν. Πλαστήρα 3, 55337, Τριανδρία και ΑΦΜ 112789861 ως προσωρινό ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, 
βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από την επιτροπή και κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

Ο  Πρόεδρος: Ιωάννης Μάρλης                    Για την ακρίβεια του πρακτικού

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα

        Η Γραμματέας της Επιτροπής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3553/12-08-2021 (21PROC009068414 2021-08-12)

ΤΜΗΜΑ 2

Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο 
πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή 
συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local 
Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) 
και ακρωνύμιο: LOC FOOD  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας -τιμής

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη στις 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00π.μ., στα γραφεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, 
Θεσσαλονίκη, γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική 
ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των 
παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 
Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 2» (ως άνω), η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών :

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος 

2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος  ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως 
μέλος.

3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 
μέλος. 

συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να διενεργηθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, σύμφωνα 
με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ που δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος όρισε ως γραμματέα της επιτροπής την κα Δροσοπούλου 
Χαρούλα.
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Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού στην παρούσα φάση είναι να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης  που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

Η επιτροπή κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπίστωσε ότι δεν είχαν υποβληθεί:
1. ΥΔ κύκλου εργασιών 2020, 2019, 2018
2. ΥΔ που να αναφέρει ότι τα στοιχεία των ΥΔ που υποβλήθηκαν στα προηγούμενα στάδια ισχύουν 
ακόμα και μέσω της επικοινωνίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ζητήθηκε η υποβολή των 
δικαιολογητικών.
Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας μετά την υποβολή των δικαιολογητικών

O  Πρόεδρος: Μάρλης Ιωάννης

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Στη Θεσσαλονίκη στις 3 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 07:30π.μ., στα γραφεία του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, Θεσσαλονίκη, 
γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του ΥπουργείουΕσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και 
Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και 
διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων 
(Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional 
Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 2 (ως άνω) η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 
400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου 
Εσωτερικών :

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος 

2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως μέλος
3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 

μέλος 

συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας μετά την υποβολή των δικαιολογητικών που 
ζητήθηκαν και:

Ι. Η επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η εταιρία ΜΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ - ALIMENT LAB, Ν. Πλαστήρα 3, Τ.Κ. 
55337 Τριανδρία και ΑΦΜ 112789861, υπέβαλε εμπρόθεσμα τον ηλεκτρονικό και τον φυσικό (αρ. 
πρωτ. 4732/19-10-2021) φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατόπιν αποστολής πρόσκλησης στις 
07/10/2021, μέσω της επικοινωνίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,  για υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, που απέστειλε το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού. Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του ως άνω φακέλου δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και αποφάσισε να τα κάνει 
αποδεκτά. 
Κατόπιν προέβη στην καταγραφή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως περιγράφονται στο 
παρακάτω πίνακα:
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Δικαιολογητικά Κατακύρωσης άρθρου 2.2.8.2 της διακήρυξης

Β.1.α Απόσπασμα ποινικού μητρώου √

Β.1.β.i Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας √

Β.1.β.ii Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας √

Β.1.β.iii ΥΔ  ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

√

Β.1.γ.i Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το 
αρμόδιο Πρωτοδικείο 

√

Β.1.γ.ii Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη λύσης και θέσης υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων

√

Β.1.γ.iii Καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης» από taxis √

Β.1.δ ΥΔ του φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.3  λόγοι αποκλεισμού

√

Β.1.ε ΥΔ του  φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης 
του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας

√

Β.2 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου √

Β.3 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια √

Β.4.1.i Στοιχεία εμπειρίας √

Β.4.1.ii Συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης √

Β.4.2.α Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του αντίστοιχου μέλους 
της Ομάδας Έργου

√

Β.4.2.β Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας √

Β.4.2.γ Τίτλοι σπουδών και αποδεικτικά  γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας

√

Β.4.2.δ ΥΔ δηλώσεις μελών ομάδας έργου √

Β.5.i Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης  (μόνο για νομικά 
πρόσωπα)

Ο φορέας είναι ατομική 
επιχείρηση

Β.5.ii Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ (μόνο για 
νομικά πρόσωπα)

Ο φορέας είναι ατομική 

επιχείρηση

ΙΙ. Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται οι όροι της διακήρυξης, προχώρησε ομόφωνα στην 
αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα. 

ΙΙΙ. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρία ΜΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ - ALIMENT LAB, 
Ν. Πλαστήρα 3, Τ.Κ. 55337 Τριανδρία, έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που 
απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8.2 και πληρούνται οι όροι της υπ’ αριθ. 3553/12-08-2021 
διακήρυξης (20PROC007442518 2020-10-08), οπότε και εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού τμήμα 2 στην εταιρία ΜΑΓΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ - ALIMENT 
LAB, Ν. Πλαστήρα 3, Τ.Κ. 55337 Τριανδρία και ΑΦΜ 112789861, με συνολικό συμβατικό κόστος 
15.800,00 € (προ ΦΠΑ).
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Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό κοινοποιείται μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.

Ο  Πρόεδρος: Ιωάννης Μάρλης                                                                  Για την ακρίβεια του πρακτικού

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα

         Η γραμματέας της επιτροπής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3/2021 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35536/12-08-2021 (21PROC009068414 2021-08-12) 

ΤΜΗΜΑ 3 
 

Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του ΥπουργείουΕσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο 
πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή 
συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local 
Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) 
και ακρωνύμιο: LOC FOOD  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016. 
 
Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας -τιμής 
Εκτιμώμενη συνολική αξία (τμήμα 3) : 61.620,97 € (προ ΦΠΑ) (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού) 
 
 

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 
 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Στη Θεσσαλονίκη στις 07 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00π.μ., στα γραφεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, 
Θεσσαλονίκη, γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική 
ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των 
παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 
Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 3» (ως άνω), η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών : 
 

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος  

2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος  ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως μέλος 

3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 
μέλος  
 

συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να διενεργηθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
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οικονομική άποψη προσφορά άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, σύμφωνα 
με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ που δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12, εκτιμώμενης 
συνολικής αξίας 61.620,97 € (προ ΦΠΑ) - (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού). 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος όρισε ως γραμματέα της επιτροπής την κα Δροσοπούλου  
Χαρούλα. 
 
 Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού στην παρούσα φάση είναι να προβεί στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

Ο διαγωνισμός για το τμήμα 3 με συστημικό αριθμό 135014 της εν λόγω διακήρυξης 
πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ορίστηκε στις 01/09/2021 και ώρα 
13:00 μ.μ και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ορίστηκε στις 07/09/2021 και ώρα 10:00 
π.μ.   
       Οι  προσφορές υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 01/09/2021 και 
ώρα 13:00 μ.μ.,  όπως όριζε το άρθρο 1.5 της διακήρυξης. 
Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο πρόεδρος μετά 
τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας του ηλεκτρονικού, δημόσιου, 
διαγωνισμού.  

Στην συνέχεια η Επιτροπή για να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης) του Προέδρου και του Μέλους της, και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 
Συστήματος 135014 (τμήμα 3) και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα μία (1) προσφορά στο 

διαγωνισμό από την εταιρία:  “MY COMPANY PROJECTS OE”  
Ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών υποβλήθηκαν εντός της 

κατά νόμο οριζόμενης  προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της διακήρυξης σε σφραγισμένο φάκελο 
μία (1) Πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (αριθμ. Πρωτ. 3723/31-08-2021).  

Η Επιτροπή στις 07-09-2021 απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος αίτημα για την βεβαίωση της 
γνησιότητας της υπ΄αριθ. 8002046454/30-08-2021 εγγυητικής επιστολής στην Τράπεζα Eurobank. 

Η επιτροπή κατά τον έλεγχο του ΕΕΕΣ διαπίστωσε τη μη σωστή συμπλήρωση του εντύπου και μέσω 
της επικοινωνίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ζητήθηκε η επανυποβολή του διορθωμένου εντύπου. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας μετά την έγγραφη απάντηση από την Τράπεζα 
έκδοσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και την υποβολή του νέου ΕΕΕΣ. 
 

O  Πρόεδρος: Μάρλης Ιωάννης 

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος 

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα 
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2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
 

Στη Θεσσαλονίκη στις 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 07:30π.μ., στα γραφεία του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, Θεσσαλονίκη, 
γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του ΥπουργείουΕσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και 
Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και 
διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων 
(Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional 
Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 3 (ως άνω) η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 
400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου 
Εσωτερικών : 
 

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος  

2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως μέλος 

3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 
μέλος  

 
συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – 
τεχνικής προσφοράς.  
 Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά την με αριθ. 201927.9575.115/27-09-2021 επιβεβαίωση 
γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής από την Τράπεζα Eurobank σε απάντηση στο από 07-09-2021 
ηλεκτρονικό μήνυμα της επιτροπής και την επανυποβολή του εντύπου ΕΕΕΣ. 
Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η επιτροπή προέβη αρχικά στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τα 
έκρινε πλήρη. Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο κα αξιολόγηση της  τεχνικής προσφοράς και έκρινε ότι 
πληροί τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 
Ακολούθως, η επιτροπή προχώρησε ομόφωνα στην αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής – 

τεχνικής προσφοράς, της “MY COMPANY PROJECTS OE” καθώς διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους 
όρους της διακήρυξης και στη συνέχεια προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων της όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(σ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
(ΒΚ) 

Βαθμολογία  
(σ*ΒΚ) 

Κ1 Σαφήνεια της πρότασης και ορθότητα 
αντίληψης των απαιτήσεων της 
σύμβασης 

15% 
 

100 15 

Κ2 Επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της 
καταλληλότητας και  αποτελεσματικότη-
τας της μεθοδολογίας υλοποίησης και 
των απαραίτητων  εργαλείων υποστή- 
ριξης της εφαρμογής 
 

30% 
 
 

100 30 
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Κ3 Η ορθολογική ανάλυση του 
αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες 
εργασιών και η σύνδεσή τους με τα 
ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και 
το χρονοδιάγραμμα που περιγράφονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές αυτού 

40% 100 40 

Κ4 Η καταλληλότητα του μοντέλου 
οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών 
και η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων 
στα μέλη της ομάδας έργου καθώςκαι ο 
τρόπος διασφάλισης της 
αποτελεσματικής επικοινωνίας του 
οικονομικού φορέα με την 
αναθέτουσα αρχή κατά το στάδιο της 
εκτέλεσης 

15% 
 

100 15 

Τελική Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (Βτ) 100 

 
Άρα, η τεχνική προσφορά της εταιρίας ““MY COMPANY PROJECTS OE”  έχει τελική βαθμολογία 
Βτ=100. 

 
Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό κοινοποιείται μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

 

 

Ο  Πρόεδρος: Ιωάννης Μάρλης  

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος 

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα 

 

 

Για την ακρίβεια του Πρακτικού 

 

 

         Η γραμματέας της επιτροπής   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6/2021
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3553 / 12-08-2021 (21PROC009068414 2021-08-12)
ΤΜΗΜΑ 3

ΣΤΑΔΙΟ 2Ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3

Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο 
πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή 
συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local 
Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) 
και ακρωνύμιο: LOC FOOD  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας -τιμής
Εκτιμώμενη συνολική αξία (τμήμα 3) : 89.040,32 € (προ ΦΠΑ) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
α/α ΕΣΗΔΗΣ : 135014

Στη Θεσσαλονίκη στις 05 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 07:30π.μ., στα γραφεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, 
Θεσσαλονίκη, γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική 
ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των 
παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 
Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 3» (ως άνω), η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών :

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος 

2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως μέλος.
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3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 
μέλος. 

συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να συνεχιστεί ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής,, σύμφωνα με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
που δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 89.040,32 € 
(προ ΦΠΑ) - (του ηλεκτρονικού διαγωνισμού).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος όρισε ως γραμματέα της επιτροπής την κα 
Δροσοπούλου Χαρούλα.

Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού στην παρούσα φάση είναι να προβεί στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομικές Προσφορές» των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 
Ο διαγωνισμός της εν λόγω διακήρυξης πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό 135014 
       Οι  προσφορές υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 01/09/2021 και 
ώρα 13:00 μ.μ.,  όπως όριζε το άρθρο 1.5 της διακήρυξης. Η αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών περιγράφεται στο Πρακτικό Νο2/2021 που διαβιβάστηκε μέσω της 
επικοινωνίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο πρόεδρος 
μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών στα πλαίσια του ηλεκτρονικού, δημόσιου, διαγωνισμού με α/α Συστήματος 135014. 
Πρακτικά τηρούνται από την  γραμματέα της επιτροπής.

Στην συνέχεια η Επιτροπή για να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης) του Προέδρου και του Μέλους της, και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 
Συστήματος 135014 και ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, προέβη σε ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» του προσφέροντος :
“MY COMPANY PROJECTS Ο.Ε.”  ο οποίος ήταν ο μοναδικός προσφέρων και είχε γίνει αποδεκτός 
στο στάδιο 1ο , ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των περιεχομένων του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και 
έκρινε ομόφωνα ότι η οικονομική προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η 
συνολική προσφερόμενη τιμή, ήτοι 54.500,00 € (προ ΦΠΑ), δεν υπερβαίνει το ποσό των 89.040,32 €, 
που αποτελεί και τη μέγιστη συνολική εκτιμώμενη αξία της σύβασης. 
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Ως εκ τούτου έκανε αποδεκτή την οικονομική προσφορά.

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την κήρυξη της “ MY COMPANY PROJECTS 
Ο.Ε.”  Ολυμπίου Διαμαντή 20, 54626, Θεσσαλονίκη και ΑΦΜ 998679742  ως προσωρινό ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, 
βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από την επιτροπή και κοινοποιείται μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

Ο  Πρόεδρος: Ιωάννης Μάρλης Για την ακρίβεια του πρακτικού

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα

 Η Γραμματέας της Επιτροπής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9/2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3553/12-08-2021 (21PROC009068414 2021-08-12)

ΤΜΗΜΑ 3

Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο 
πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και διασυνοριακή 
συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων (Local 
Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional Food) 
και ακρωνύμιο: LOC FOOD  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

Κριτήριο Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας -τιμής

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη στις 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00π.μ., στα γραφεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, 
Θεσσαλονίκη, γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική 
ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των 
παραδοσιακών τροφίμων (Local Development and Cross Border Cooperation in the area of 
Agricultural Products and Traditional Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 3» (ως άνω), η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών :

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος 

2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος  ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως 
μέλος.

3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 
μέλος. 

συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να διενεργηθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016 και με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, σύμφωνα 
με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ που δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 21PROC009068414 2021-08-12.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος όρισε ως γραμματέα της επιτροπής την κα Δροσοπούλου 
Χαρούλα.
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Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού στην παρούσα φάση είναι να προβεί στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης  που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

Η επιτροπή κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπίστωσε ότι δεν είχαν υποβληθεί:
αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας  για τους: κα Καϊκα, κα Καλλία, κα Ζαϊμη και κ. Κοτρότσιο.  Επίσης είχε 
καταχωρηθεί στο ΕΕΕΣ αντί του ορθού ονόματος  Ιωάννης το Κωνσταντίνος για τον κ. Κοτρότσιο και 
μέσω της επικοινωνίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ζητήθηκε η υποβολή των δικαιολογητικών και 
διόρθωση του ονόματος αντίστοιχα.. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας μετά την υποβολή των δικαιολογητικών

O  Πρόεδρος: Μάρλης Ιωάννης

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Στη Θεσσαλονίκη στις 3 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 07:30π.μ., στα γραφεία του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου, 54123, Θεσσαλονίκη, 
γραφείο 125) τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων του ΥπουργείουΕσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας και 
Θράκης στο πλαίσιο εκπόνησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: Τοπική ανάπτυξη και 
διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και των παραδοσιακών τροφίμων 
(Local Development and Cross Border Cooperation in the area of Agricultural Products and Traditional 
Food) και ακρωνύμιο: LOC FOOD – ΤΜΗΜΑ 3 (ως άνω) η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 
400/01-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕ46ΜΤΛ6-ΜΙΝ) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου 
Εσωτερικών :

1. Μάρλης  Ιωάννης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως 
Πρόεδρος 

2. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό  Α’,  ως μέλος
3. Δροσοπούλου Χαρούλα, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Γ’,  ως 

μέλος 

συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας μετά την υποβολή των δικαιολογητικών που 
ζητήθηκαν και:

Ι. Η επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η εταιρία MY COMPANY PROJECTS Ο.Ε., Ο. Διαμαντή 20, Τ.Κ. 54626 
Θεσσαλονίκη με διακριτικό τίτλο MY COMPANY και ΑΦΜ 998679742, υπέβαλε εμπρόθεσμα τον 
ηλεκτρονικό και τον φυσικό (αρ. πρωτ. 4691/18-10-2021) φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
κατόπιν αποστολής πρόσκλησης στις 07/10/2021, μέσω της επικοινωνίας της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,  
για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που απέστειλε το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, 
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του ως 
άνω φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και αποφάσισε να τα κάνει 
αποδεκτά. 
Κατόπιν προέβη στην καταγραφή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως περιγράφονται στο 
παρακάτω πίνακα:
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Δικαιολογητικά Κατακύρωσης άρθρου 2.2.8.2 της διακήρυξης

Β.1.α Απόσπασμα ποινικού μητρώου √

Β.1.β.i Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας √

Β.1.β.ii Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας √

Β.1.β.iii ΥΔ  ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

√

Β.1.γ.i Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το 
αρμόδιο Πρωτοδικείο 

√

Β.1.γ.ii Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη λύσης και θέσης υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων

√

Β.1.γ.iii Καρτέλα «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης» από taxis √

Β.1.δ ΥΔ του φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.3  λόγοι αποκλεισμού

√

Β.1.ε ΥΔ του  φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης 
του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας

√

Β.2 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου √

Β.3 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια √

Β.4.1.i Στοιχεία εμπειρίας √

Β.4.1.ii Συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης √

Β.4.2.α Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του αντίστοιχου μέλους 
της Ομάδας Έργου

√

Β.4.2.β Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας √

Β.4.2.γ Τίτλοι σπουδών και αποδεικτικά  γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας

√

Β.4.2.δ ΥΔ δηλώσεις μελών ομάδας έργου √

Β.5.i Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης  (μόνο για νομικά 
πρόσωπα)

√

Β.5.ii Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ (μόνο για 
νομικά πρόσωπα)

√

ΙΙ. Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται οι όροι της διακήρυξης, προχώρησε ομόφωνα στην 
αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα. 

ΙΙΙ. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρία MY COMPANY PROJECTS Ο.Ε., Ο. 
Διαμαντή 20, Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη με διακριτικό τίτλο MY COMPANY και ΑΦΜ 998679742, έχει 
καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8.2 και 
πληρούνται οι όροι της υπ’ αριθ. 3553/12-08-2021 διακήρυξης (20PROC007442518 2020-10-08), οπότε 
και εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού τμήμα 3 
στην εταιρία MY COMPANY PROJECTS Ο.Ε., Ο. Διαμαντή 20, Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη με διακριτικό 
τίτλο MY COMPANY και ΑΦΜ 998679742 με συνολικό συμβατικό κόστος 54.500,00 € (προ ΦΠΑ).

ΑΔΑ: ΩΚΑ946ΜΤΛ6-ΛΨΘ21AWRD009537454 2021-11-15



 
Ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό κοινοποιείται μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.

Ο  Πρόεδρος: Ιωάννης Μάρλης                                                      Για την ακρίβεια του πρακτικού

Τα μέλη:        1. Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος

                         2. Δροσοπούλου Χαρούλα

Η γραμματέας της επιτροπής
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