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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα,      24.11.2022      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                 Aρ. Πρωτ.: 5831  
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη           
Πληροφορίες: Ν. Κυματής,2313501359,  
Hλεκτρ. Δ/νση: 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 της με αριθ. 4482/21.09.2022 

(ΑΔΑΜ: 22PROC011278035 2022-09-21) διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω 

των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου «παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου διαχείρισης, επικοινωνίας και διάδοσης του έργου με τίτλο: 

«Συνοριακός σταθμός Πρεσπών : Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την 

εγκατάσταση του Συνοριακού Σημείου διέλευσης μεταξύ Ελλάδας και 

Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην περιοχή της λίμνης Πρέσπας και 

ακρωνύμιο, BorPres» 

 

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. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

ΠΡΟΣ: 
PLANO2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
papaioannou@plano2.gr  
(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 

mailto:symvaseis@mathra.gr
mailto:papaioannou@plano2.gr
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2018/1972 και άλλες διατάξεις»,. 

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 υπ’ 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. 723/15-2-2022 απόφαση, ΑΔΑ: ΨΥΤΡ46ΜΤΛ6-ΟΕΟ απόφαση 

ορισμού μελών συλλογικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης, 

εκτέλεσης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Τομέας Μακεδονίας Θράκης, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ.2714/03.06.22, 

ΑΔΑ: Ψ7Θ146ΜΤΛ6-ΒΝ0 και 4787/26.09.22, ΑΔΑ: ΩΖΞΡ46ΜΤΛ6-5ΔΖ σχετικές. 

7) Την με αρ. πρωτ. 63529/21.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2022 του  Φορέα 1007-999-

0100000, στη ΣΕ439/6  του έργου με κωδικό 2022ΣΕ43960000.(ΑΔΑ: 

Ψ3Ω246ΜΤΛΡ-0ΗΘ). 

8) Την με αρ. πρωτ. 3613/20.07.2022 εισήγηση του τμήματος 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων & περιφερειακής ανάπτυξης. 

9) Την υπ’ αρ. 4482/21.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011278035 2022-09-21) 

διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή 

αναδόχου «παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης, επικοινωνίας και 

διάδοσης του έργου με τίτλο: «Συνοριακός σταθμός Πρεσπών : 

Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση του Συνοριακού Σημείου 

διέλευσης μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην 

περιοχή της λίμνης Πρέσπας και ακρωνύμιο, BorPres».  

10) Την προσφορά της εταιρίας “PLANO2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με συστημικό αριθμό 303859, η οποία ήταν και η 

μοναδική που κατατέθηκε. 

11) Τα με αριθ. 15, 16, 17 και 18/2022 πρακτικά της τριμελούς επιτροπής 
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διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής 

διαδικασίας ανάθεσης, που επισυνάπτονται ως παράρτημα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει στο σύνολό τους τα υπ. αρ. 15, 16, 17 και 18/2022 πρακτικά της 

τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για όλα τα στάδια 

της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης.  

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της με αριθ. 4482/21.09.2022 (ΑΔΑΜ: 

22PROC011278035 2022-09-21) διακήρυξης σύμφωνα με το κριτήριο αξιολόγησης, 

που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την 

επωνυμία «PLAN O2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» 

που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 61-63, Τ.Κ. 55135, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 

ΑΦΜ 800549664, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, της οποίας η οικονομική προσφορά ανήλθε 

στο συνολικό ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (32.800,00€) μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των επτά 

χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (7.872,00€), ήτοι ποσό σαράντα 

χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (40.672,00€) συμπεριλαμβανομένου και 

του Φ.Π.Α.. 

3. 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.  

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 
 
 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

 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 15/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4482/21-09-2022(22PROC011278035 2022-09-21)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 170354

Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
συμβούλου διαχείρισης, επικοινωνίας και διάδοσης του έργου με τίτλο: «Συνοριακός σταθμός 
Πρεσπών : Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση του Συνοριακού Σημείου διέλευσης 
μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην περιοχή της λίμνης Πρέσπας και 
ακρωνύμιο, BorPres» 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 συνολική αξία 33.870,97€ (προ ΦΠΑ)

ΣΤΑΔΙΟ 1Ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 12 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, 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 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης, επικοινωνίας και διάδοσης του έργου 
με τίτλο: «Συνοριακός σταθμός Πρεσπών : Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση του 
Συνοριακού Σημείου διέλευσης μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην 
περιοχή της λίμνης Πρέσπας και ακρωνύμιο, BorPres» (ως άνω), 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

3. Αναιρούσης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος υπάλληλος ΙΔΑΧ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και 
ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α'
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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 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, σύμφωνα με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
που δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 22PROC011278035 2022-09-21, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 33.870,97 € 
(προ ΦΠΑ).

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 με συστημικό αριθμό 170354 της εν λόγω διακήρυξης πραγματοποιείται με χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
διαδικτυακής πύλης https://nepps.eprocurement.gov.gr. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ορίστηκε στις 07/10/2022 και ώρα 15:00 και η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών ορίστηκε στις 12/10/2022 και ώρα 11:00.  
       Οι  προσφορές υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 07/10/2022 και 
ώρα 15:00,  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 170354 και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα μία (1) προσφορά στο διαγωνισμό 
από την εταιρία:

PLAN O2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ

Ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του  υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».

Η Eπιτροπή διαπίστωσε ότι υποβλήθηκε εντός της κατά νόμο οριζόμενης  προθεσμίας σύμφωνα με 
το άρθρο 1.5 της διακήρυξης μία (1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω της 
διαδικτυακής πύλης https://nepps.eprocurement.gov.gr υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά) όπως και τα 
δικαιολογητικά. 
Mέσω της ιστοσελίδας του ΤΜΕΔΕ επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα της υποβληθείσας εγγυητικής 
επιστολής.

Η Επιτροπή προέβη αρχικά στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τα 
έκρινε πλήρη. Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση της  τεχνικής προσφοράς και έκρινε ότι 
πληροί τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και στη συνέχεια 
προχώρησε στη βαθμολόγηση των κριτηρίων της όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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PLAN O2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
(ΒΚ)

Βαθμολογία
(σ*ΒΚ)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κ.1

Ορθότητα αντίληψης, 
περιβάλλοντος του έργου, 
αντικειμένου και 
απαιτήσεων της σύμβασης

40%

110
Καλή κατανόηση του 
αντικειμένου, των 
ιδιαιτεροτήτων και των 
απαιτήσεων του υπό 
ανάθεση έργου

44

Κ.2

Επαρκής ανάλυση - 
εξειδίκευση της 
μεθοδολογίας υλοποίησης 
– ορθολογική ανάλυση στο 
επιμερισμό εργασιών, 
εργαλεία υλοποίησης, 
παρουσίαση και 
τεκμηρίωση 
Χρονοδιαγράμματος

30%

100
Καλή  ανάλυση – 
εξειδίκευση της 
μεθοδολογίας υλοποίησης 
και καλή ανάλυση με 
επιμερισμό εργασιών, 
εργαλεία υλοποίησης, 
παρουσίαση και σαφή 
τεκμηρίωση 
Χρονοδιαγράμματος

30

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Κ.3

Επάρκεια και σαφήνεια 
κατανομής αρμοδιοτήτων 
στο Οργανωτικό σχήμα 
διοίκησης και υλοποίησης 
του έργου

30%

105
Καλή  παρουσίαση της 
δομής, της οργάνωσης, 
του μοντέλου διοίκησης 
της Ομάδας Έργου, με 
σαφή κατανομή 
αρμοδιοτήτων.

31,5

Τελική Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (Βτ) 105,5

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, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

O  Πρόεδρος: Μάρλης Ιωάννης Για την ακρίβεια του πρακτικού

Τα μέλη:        1. Ηλιάδου Αναστασία

                         2. Αναιρούσης Κωνσταντίνος   

   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 16/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4482/21-09-2022(22PROC011278035 2022-09-21)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 170354

Συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των κοινοτικών ορίων για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
συμβούλου διαχείρισης, επικοινωνίας και διάδοσης του έργου με τίτλο: «Συνοριακός σταθμός 
Πρεσπών : Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση του Συνοριακού Σημείου διέλευσης 
μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην περιοχή της λίμνης Πρέσπας και 
ακρωνύμιο, BorPres» 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 συνολική αξία 33.870,97€ (προ ΦΠΑ)

ΣΤΑΔΙΟ 2Ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09:00, 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 συμβούλου διαχείρισης, επικοινωνίας και διάδοσης του έργου 
με τίτλο: «Συνοριακός σταθμός Πρεσπών : Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση του 
Συνοριακού Σημείου διέλευσης μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην 
περιοχή της λίμνης Πρέσπας και ακρωνύμιο, BorPres» (ως άνω), 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

3. Αναιρούσης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος υπάλληλος ΙΔΑΧ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και 
ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α'
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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 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, σύμφωνα με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
που δημοσιεύτηκε με ΑΔΑΜ: 22PROC011278035 2022-09-21, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 33.870,97 € 
(προ ΦΠΑ).
Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού στην παρούσα φάση είναι να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του υποφακέλου «Οικονομικές Προσφορές» των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του 
παρόντος διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός με συστημικό αριθμό 170354 της εν λόγω διακήρυξης πραγματοποιείται με χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
διαδικτυακής πύλης https://nepps.eprocurement.gov.gr. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ορίστηκε στις 07/10/2022 και ώρα 15:00 και η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών ορίστηκε στις 13/10/2022 και ώρα 09:00.  
       Οι  προσφορές υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 07/10/2022 και 
ώρα 15:00,  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 οικονομικών 
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 170354 και διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα μία (1) οικονομική προσφορά 
στο διαγωνισμό από την εταιρία:

PLAN O2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ

Ακολούθως έλεγξε την οικονομική προσφορά και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνη με τη 
διακήρυξη, καθώς οι προσφερόμενες τιμές με ΦΠΑ για έκαστη παραδοτέο δεν υπερβαίνουν τις τιμές 
της διακήρυξης (σελ. 89) και η συνολική προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει το ποσό των 33.870,97 € 
πλέον ΦΠΑ 24% (42.000,00 €), που αποτελεί και τη μέγιστη συνολική εκτιμώμενη αξία της σύβασης. 

Εταιρία Οικονομική 
Προσφορά 
χωρίς ΦΠΑ

Οικονομική 
Προσφορά 

με ΦΠΑ
PLAN O2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ 32.800, 00 € 40.672,00 €

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή έκανε ομόφωνα αποδεκτή την παραπάνω προσφορά, επειδή η εταιρία  
PLAN O2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ είναι ο μοναδικός προσφέρον δεν προχώρησε στον 
υπολογισμό της τιμής (Α) βάσει του τύπου του άρθρου 2.3 παρ. 2  της διακήρυξης και εισηγείται την 
κήρυξη της εταιρίας PLAN O2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ (διακ. τιτλ. PLAN O2 Ι.Κ.Ε.), Δ/νση: Γεννηματά Γ. 61, 
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55132 Καλαμαριά και ΑΦΜ 800549664 ως προσωρινό ανάδοχο.

Στο σημείο αυτό και ώρα 10:35  ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό 
συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από την Eπιτροπή και κοινοποιείται μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.

O  Πρόεδρος: Μάρλης Ιωάννης Για την ακρίβεια του πρακτικού

Τα μέλη:        1. Ηλιάδου Αναστασία

                         2. Αναιρούσης Κωνσταντίνος   

   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 17/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4482/21-09-2022 (22PROC011278035 2022-09-21)

Συνεδρίαση  της  τριμελούς  επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  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:  «Συνοριακός  σταθμός  Πρεσπών  :
Προπαρασκευαστικές  ενέργειες  για  την εγκατάσταση του Συνοριακού  Σημείου  διέλευσης  μεταξύ
Ελλάδας  και  Δημοκρατίας  της  Βόρειας  Μακεδονίας  στην  περιοχή  της  λίμνης  Πρέσπας  και
ακρωνύμιο, BorPres»» δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4412/2016.

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

ΣΤΑΔΙΟ 3ο
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Στη  Θεσσαλονίκη  στις  25  Οκτωβρίου  2022,  ημέρα  Τρίτη,  και  ώρα  10:00π.μ.,  στα  γραφεία  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  (Τομέας  Μακεδονίας  και  Θράκης),  (Διοικητήριο,  Αγίου  Δημητρίου,  54123,
Θεσσαλονίκη,  γραφείο  125)  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  η  επιτροπής  διενέργειας/  αξιολόγησης
διαγωνισμών, που  συγκροτήθηκε με την με αρ. 723/15-2-2022 απόφαση, ΑΔΑ: ΨΥΤΡ46ΜΤΛ6-ΟΕΟ, και
τροποποιήθηκε  με  τις  με  αρ.2714/03.06.22,  ΑΔΑ:  Ψ7Θ146ΜΤΛ6-ΒΝ0  και  4787/26.09.22,  ΑΔΑ:
ΩΖΞΡ46ΜΤΛ6-5ΔΖ σχετικές, προκειμένου για την έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά τα
οριζόμενα  στο  άρθρο  3.2  της  με  ΑΔΑΜ: 22PROC011278035 διακήρυξης,  της  με αρ.5042/14.10.2022
σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής που εστάλη μέσω της επικοινωνίας της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ και της προσκόμισης του φακέλου με αρ. 5195/25.10.2022 φακέλου του οικονομικού φορέα
«planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», εφεξής προσωρινού αναδόχου
σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.6 του ν.4412/16.

Παρόντων των κάτωθι μελών της επιτροπής:

1. Δουϊνούδη Μαγδαληνή, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Α΄, ως
αναπληρώτρια Πρόεδρος

2. Ηλιάδου Αναστασία, υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό 
Α’, ως μέλος.

3. Αναιρούσης Κωνσταντίνο, υπάλληλος ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’, ως 
μέλος.

Απουσία  του  τακτικού  μέλους  Μάρλη  Ιωάννη,  μόνιμου  υπάλληλου,  κατηγορίας  ΠΕ  και  κλάδου
Περιβάλλοντος με βαθμό Α΄ χρέη Προέδρου εκτελεί η αναπληρώτρια πρόεδρος  Δουϊνούδη Μαγδαληνή,
που πριν την έναρξη της συνεδρίασης  ορίζει ως γραμματέα της επιτροπής την κα Ηλιάδου Αναστασία. 
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Ι. Η επιτροπή με την είσοδο της στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και στον φάκελο του διαγωνισμού με α/α 170354
επιβεβαίωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος  planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία,  Γ.  Γεννηματά 61-63, Τ.Κ.  55135 Θεσσαλονίκη με διακριτικό τίτλο planO2 Ι.Κ.Ε  και  ΑΦΜ
800549664,  υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 23/10/2022 το σύνολο των δικαιολογητικών με εξαίρεση το
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης το οποίο δεν είχε με ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες
πριν την υποβολή του. Προκειμένου για την υποβολή του ο προσωρινός ανάδοχος  κατέθεσε μέσω της
Επικοινωνίας αίτημα παράτασης υποβολής δικαιολογητικών προς την Αναθέτουσα Αρχή συνοδευόμενο
από το σχετικό αίτημα του προς το ΓΕΜΗ.  Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε και στην αποσφράγιση
του με αρ. πρωτ. 5195/25-10-2022 φυσικού φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και προέβη στην
αντιπαραβολή των ηλεκτρονικών και των έντυπων αρχείων που αποτελούν τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης  που  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.9.2.  της  με  ΑΔΑΜ:  22PROC011278035
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων
2.2.4 - 2.2.8 αυτής
Κατόπιν αυτού η επιτροπή κατέγραψε όλα τα δικαιολογητικά στον κατωτέρω πίνακα ως ακολούθως:

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης άρθρου 2.2.9.2 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

√
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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 λαμβάνοντας υπόψη την παρ.2 του άρθρου 103 του ν.4412/2016, το αίτημα παράτασης
του  προσωρινού  αναδόχου  και  το  γεγονός  ότι  δεν  υπάρχουν  ελλείψεις  στα  λοιπά  δικαιολογητικά
εισηγείται  ομόφωνα  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  την  παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής  των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο  απαιτηθεί για την χορήγηση του επικαιροποιημένου πιστοποιητικού
ισχύουσας εκπροσώπησης  από το ΓΕΜΗ.

ΙΙΙ. Στο σημείο αυτό  η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης, το παρόν πρακτικό υπογράφεται
από  τα  μέλη  και  κοινοποιείται  στην  αναθέτουσα  αρχή  αντίγραφο  του  από  την  Γραμματέα  της
συνεδρίασης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας».

Η Πρόεδρος: Δουϊνούδη Μαγδαληνή Για την ακρίβεια του πρακτικού

Τα μέλη: 1. Ηλιάδου Αναστασία

2. Αναιρούσης Κωνσταντίνος

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 18/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4482/21-09-2022 (22PROC011278035 2022-09-21)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 170354

Συνεδρίαση  της  τριμελούς  επιτροπής  διενέργειας/αξιολόγησης  διαγωνισμών  και  διαδικασιών
διαπραγμάτευσης  προμηθειών  και  παροχής  γενικών  υπηρεσιών του  ανοιχτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  κάτω  των  κοινοτικών  ορίων  για  την  επιλογή  αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών
συμβούλου  διαχείρισης,  επικοινωνίας  και  διάδοσης  του  έργου  με  τίτλο:  «Συνοριακός  σταθμός
Πρεσπών : Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση του Συνοριακού Σημείου διέλευσης
μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην περιοχή της λίμνης Πρέσπας και
ακρωνύμιο, BorPres» δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.» 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 συνολική αξία 33.870,97€ (προ ΦΠΑ)

ΣΤΑΔΙΟ 3Ο 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  01 Νοεμβρίου  2022, ημέρα  Τρίτη,  και  ώρα  09:00,  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 συμβούλου διαχείρισης, επικοινωνίας και διάδοσης του έργου
με τίτλο: «Συνοριακός σταθμός Πρεσπών : Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση του
Συνοριακού  Σημείου  διέλευσης  μεταξύ  Ελλάδας  και  Δημοκρατίας  της  Βόρειας  Μακεδονίας  στην
περιοχή της λίμνης Πρέσπας και ακρωνύμιο, BorPres»» (ως άνω),  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

3. Αναιρούσης  Κωνσταντίνος,  τακτικό  μέλος  υπάλληλος  ΙΔΑΧ  εκπαιδευτικής  βαθμίδας  ΠΕ  και
ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α'
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συνήλθαν σε συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρωθεί  η  διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  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:
22PROC011278035 2022-09-21, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 33.870,97 € (προ ΦΠΑ).

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.

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης και λαμβάνοντας υπόψη:
1. το μήνυμα “Σε συνέχεια του με αρ.17/2022 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης           

   διαγωνισμών της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 103 του ν.4412/2016,
   παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του Πιστοποιητικού Ισχύουσας Εκπροσώπησης. Δεδομένης της
   σχεδόν ταυτόχρονης με την υποβολή του πρακτικού σας ηλεκτρονικής υποβολής του ως άνω     
   δικαιολογητικού από τον προσωρινό ανάδοχο και εφόσον δεν απαιτείται η προσκόμιση του σε 
   έντυπη μορφή σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5, καλείστε να προχωρήσετε σε νέα συνεδρίαση για την 
   ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης” της αναθέτουσας αρχής

2. το υποβληθέν επικαιροποιημένο πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ με το οποίο
συμπληρώθηκε το σύνολο τον απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης     

3. το γεγονός ότι υπήρξε μόνο μία συμμετοχή στον διαγωνισμό 
η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού  στην εταιρία PLAN O2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ     
(διακ. τιτλ. PLAN O2 Ι.Κ.Ε.), Δ/νση: Γεννηματά Γ. 61, 55132 Καλαμαριά και ΑΦΜ 800549664.

Στο σημείο αυτό και ώρα 10:00  ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό
συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από την Eπιτροπή και κοινοποιείται μέσω τηςπιτροπή και κοινοποιείται μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή.

O  Πρόεδρος: Μάρλης Ιωάννης Για την ακρίβεια του πρακτικού

Τα μέλη:        1. Ηλιάδου Αναστασία

                         2. Αναιρούσης Κωνσταντίνος   

   Η γραμματέας της επιτροπής
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