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ΘΕΜΑ:  Έγκριση του υπ’ αρ. 3/2022 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων και ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης 

σύμβασης του Τμήματος 2 του ανοιχτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε με την με 

αριθ. 1562/07-04-2022 (22PROC010350689 2022-04-07) διακήρυξη για την επιλογή 

αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και υλοποίησης του έργου 

"Εναλλακτική Τουριστική Εμπειρία (Alternative Touristic Experience)", με 

ακρωνύμιο ALTER TRIP το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής 

Συνεργασίας “Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”, 

INTERREG IPA CBC Programme» 

 

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 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,     7/7/2022  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Αρ. Πρωτ. : 3404   
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
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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. 101945/20.09.2021 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και για την 

έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2021 του  Φορέα 1007-999-0100000, στη ΣΑΕ-

439/6  του έργου με κωδικό 2021ΣΕ439600005056562.(ΑΔΑ:6Λ7046ΜΤΛΡ-ΗΙΖ) 

7) Την με αρ.οικ.723/15.02.2022 απόφαση ορισμού μελών συλλογικών οργάνων 

διενέργειας διαδικασιών σύναψης, εκτέλεσης και παραλαβής δημοσίων 

συμβάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης. 

(ΨΥΤΡ46ΜΤΛ6-ΟΕΟ) 

8) Την με αρ. πρωτ. 402/28.01.2022 εισήγηση του τμήματος 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων & περιφερειακής ανάπτυξης. 

9) Την με αριθ. πρωτ. 1562/07-04-2022 (22PROC010350689 2022-04-07) 

διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή 

αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και υλοποίησης του 

έργου "Εναλλακτική Τουριστική Εμπειρία (Alternative Touristic Experience)", με 

ακρωνύμιο ALTER TRIP το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής 

Συνεργασίας “Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”, 

INTERREG IPA CBC Programme». 

10) Το υπ. αρ. 3/2022 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης των προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 

των κοινοτικών ορίων, που επισυνάπτεται ως παράρτημα και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  
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11) Το γεγονός ότι η διακήρυξη προβλέπει την υποδιαίρεση της σύμβασης σε δύο 

Τμήματα και δεν κατατέθηκε προσφορά για το Τμήμα 2: «Παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών σχεδιασμού και δημιουργίας πλατφόρμας για την 

υλοποίηση του παραδοτέου Π.5.2.2».  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

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

αρ. 3/2022 Πρακτικό της, ματαιώνει την ως άνω διαγωνιστική διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης για το Τμήμα 2 σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/16 καθώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς και 

αποφασίζει την προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/16 για το ως 

άνω Τμήμα 2 δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.α. του εν λόγω άρθρου, ήτοι προηγήθηκε ανοιχτή διαδικασία και δεν 

υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

 Γραφείο Γενικού Διευθυντή 

 Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

 Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 

 Μέλη της επιτροπής διαγωνισμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

(ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1562/07-04-2022(22PROC010350689 2022-04-07)

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 συμβούλου διαχείρισης και υλοποίησης δράσεων

του Υπουργείου Εσωτερικών,  Τομέας Μακεδονίας και  Θράκης στο πλαίσιο  εκπόνησης

του  συγχρηματοδοτούμενου  έργου  με  τίτλο:  "Εναλλακτική  Τουριστική  Εμπειρία

(Alternative Touristic Experience)", με ακρωνύμιο ALTER TRIP το οποίο έχει ενταχθεί στο

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

2014-2020”, INTERREG IPA CBC Programme, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.

4412/2016.

Κριτήριο  Ανάθεσης:  Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής
Εκτιμώμενη αξία (τμήμα 2): 19.354,84 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στη  Θεσσαλονίκη  στις  05/05/2022,  ημέρα  Πέμπτη,  και  ώρα  11:00,  στα  γραφεία  του
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), (Διοικητήριο, Αγίου Δημητρίου,
54123,  Θεσσαλονίκη,  γραφείο  125)  τα  μέλη  της  Επιτροπής  διενέργειας/αξιολόγησης
διαγωνισμών  και  διαδικασιών  διαπραγμάτευσης  προμηθειών  και  παροχής  γενικών
υπηρεσιών  για  την  επιλογή  αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών  συμβούλου  διαχείρισης  και
υλοποίησης  του  έργου  "Εναλλακτική  Τουριστική  Εμπειρία  (Alternative  Touristic
Experience)",  με  ακρωνύμιο  ALTER  TRIP  το  οποίο  έχει  ενταχθεί  στο  Πρόγραμμα
Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”,
INTERREG IPA CBC Programme – ΤΜΗΜΑ 2», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.
723/15-02-2022  (ΑΔΑ:  ΨΥΤΡ46ΜΤΛ6-ΟΕΟ)  απόφαση  της  Υπηρεσιακής  Γραμματέως
Υπουργείου Εσωτερικών:

1. Μάρλης   Ιωάννης,  τακτικό  μέλος μόνιμος  υπάλληλος  κατηγορίας  ΠΕ  και  κλάδου

Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄, ως Πρόεδρος 

2. Ηλιάδου Αναστασία, τακτικό μέλος υπάλληλος ΙΔΑΧ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και 
ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α', που εκτελεί και χρέη Γραμματέα
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3. Αναιρούσης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος υπάλληλος ΙΔΑΧ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ 
και ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α'

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 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής. 

Έργο  της  Επιτροπής  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  155978  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 27/04/2022 και ώρα 14:00 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών ορίστηκε στις 04/05/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντα δύο τακτικά και ένα αναπληρωματικό μέλος 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  155978  (τμήμα 2)  και  διαπίστωσε  ότι  δεν
υποβλήθηκαν προσφορές για το εν λόγω τμήμα του διαγωνισμού.

Ως  εκ  τούτου,  βάσει  της  παραγράφου  1α)  του  άρθρου  106  του  ν.  4412/16  η
διαγωνιστική  διαδικασία  για  το  τμήμα  2  της  με  αρ.  πρωτ.  1562/07-04-2022
(22PROC010350689 2022-04-07) διακήρυξης αποβαίνει άγονη.

Κατόπιν  τούτου,  η  επιτροπή  εισηγείται  ομόφωνα  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης για το τμήμα 2 και την προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32
του ν.4412/16,  αφού πληρούνται  οι  όροι  που περιγράφονται  στην παράγραφο 2α)  του
άρθρου, ήτοι ύστερα από ανοιχτή διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

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 

Τα μέλη:        1. Ηλιάδου Αναστασία

                        2. Αναιρούσης Κωνσταντίνος

Για την ακρίβεια του Πρακτικού

             Η αν. γραμματέας της επιτροπής
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