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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση των Πρακτικών Νο1/29-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και Νο2/31-
01-2013 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την 
επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης 
Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, προϋπολογισµού € 40.000,00 του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και 
ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – MED», βάσει της αριθµ. 
πρωτ. 16950/146/22-02-2013 γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν. 
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου 
τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, 
συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών 
πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 
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6. Την αριθµ. 37/1535/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, µε τους 
όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και ελέγχθηκαν από το Τµήµα Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην από 17-12-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

7. Την αριθµ. 5/107/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία αναβλήθηκε 
η συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγκρισης του Πρακτικού Νο1/29-01-2013 (έλεγχος 
δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
επιλογή αναδόχου του έργου του θέµατος και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της υπόθεσης {όπως 
υποβλήθηκε µε το από 01-02-2013 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε τα συνηµµένα σ’ αυτό έγγραφα (εισήγηση της Υπηρεσίας, το 
Πρακτικό Νο1/29-01-2013, και τα από 31-1-2013 Υποµνήµατα των εταιρειών «NEXT COM 
Α.Ε.» και «STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.»)}, στη Νοµική 
Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, 
ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται µε τα κατατεθέντα στην Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού Υποµνήµατα, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του 
θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

8. Την αριθµ. 5/108/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία αναβλήθηκε 
η συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγκρισης του Πρακτικού Νο2/31-01-2013 (έλεγχος 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή 
αναδόχου του έργου του θέµατος.  

9. Την αριθµ. πρωτ. 16950/146/22-02-2013 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (έγγραφο 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16974/633/22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ο Νοµικός Σύµβουλος της 
Περιφέρειας Ηπείρου γνωµοδοτεί: «… Εν όψει των όσων αναλυτικώς εκτέθηκαν ανωτέρω 
και της ανάγκης εξασφάλισης ευρύτερης συµµετοχής υποψηφίων στο διαγωνισµό (ΕλΣ 
ΚΛ.Ζ 386/2007, ΕλΣ VI Τµ. 225/2007) καθώς στη προκειµένη περίπτωση συµµετέχουν 
µόνο δύο υποψήφιοι, κατά τη γνώµη µας δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού της εταιρίας 
µε την επωνυµία <<ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> από τη περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού.. ». 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, σηµείωσαν ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι παρατηρήσεις τους, 
όπως καταγράφηκαν στην αριθµ. 5/107/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/202/04-03-2013) 

Α. Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου για τη νοµιµότητα συµµετοχής εταιρείας  

Σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 16950/146/22-02-2013 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, σχετικά µε τα θέµατα που τέθηκαν µε τα κατατεθέντα 
Υποµνήµατα στην Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 
για τις δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων 
του έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, 
προϋπολογισµού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας 
για επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», και αφορούσαν στη νοµιµότητα συµµετοχής 
στο διαγωνισµό της εταιρείας «STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών 
Ε.Π.Ε.», «… δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού της εταιρίας µε την επωνυµία 
<<ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ>> από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού.. ». 

Ειδικότερα, στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 16950/146/22-02-2013 Γνωµοδότηση αναφέρονται επί 
λέξει τα εξής: 

«…. Μετά από αυτά και αφού λάβαµε  υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία του φακέλου  

   Η  ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ  
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Στη  παρ. 2. του άρθρου 6 του Π.∆ 118/2007 ορίζεται : µετά την αξιολόγηση των προσφορών, 
κατά το άρθρο 20 του παρόντος, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, 
µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α’ 290) οφείλει να υποβάλλει, σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 το παρόντος…… α) Οι 
‘Ελληνες πολίτες …β) Οι αλλοδαποί …γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά …δ) Οι 
Συνεταιρισµοί …ε) οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :Τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
Ενώ στη παρ 2 περ.β ΙΙ του άρθρου 20 του ιδίου ως άνω διατάγµατος αναφέρεται ότι : Στους 
ανοικτούς διαγωνισµούς , όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή , εφόσον τούτο 
προβλέπεται στη διακήρυξη , στο άρθρο 8α του παρόντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις 
αυτές , η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  Σε περίπτωση που κι αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής:  Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.  
Από το συνδυασµό  των παραπάνω διατάξεων ( το περιεχόµενο των οποίων εναρµονίζεται µε αυτό  
των άρθρων 8,16 και 19 της µε αριθµό 3200/133/11-1-2013 διακήρυξης  βάσει της οποίας 
γίνεται ο επίµαχος διαγωνισµός) µε σαφήνεια συνάγεται ότι, µεταξύ των δικαιολογητικών που 
πρέπει να υποβάλλουν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι και η υπεύθυνη δήλωση της 
παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, µε την οποία αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την 
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των απαιτούµενων εγγράφων και δικαιολογητικών κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης, σύµφωνα µε τους όρους  και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας 
κατακύρωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π.∆ 118/2007. 
Περαιτέρω στο άρθρο 16 της ίδια ως άνω διακήρυξης αναφέρεται ότι  : µετά την αποσφράγιση των 
προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 
που έχουν υποβληθεί, καθώς και των εγγυήσεων συµµετοχής και καταγράφει τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου σε Πρακτικό της.  Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει 
του Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά της παρ. 8.2 µέσα 
σε (5) πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν.  Σε περίπτωση που κατά 
τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης των προσφορών που δεν καλύπτουν τις 
απαιτούµενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο 
τεκµηριώνει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο µαζί µε τις απορριφθείσες προσφορές, 
αποστέλλει στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας για την έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων απόρριψης.  
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων συµµετοχής, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει στην Υπηρεσίσα ∆ιενέργειας το πρακτικό της , για την έκδοση 
της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών.  
Στην προκειµένη περίπτωση, όπως, προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η συµµετέχουσα 
στον ως άνω διαγωνισµό εταιρία  µε την επωνυµία << ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ>> δια του νοµίµου εκπροσώπου 
της Εµµανουήλ ∆ηµητριάδη, κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού την από 29-
1-2013 υπεύθυνη δήλωση της, όπου στα σηµεία 1 έως 5 αυτής δηλώνει διάφορα 
στοιχεία που αφορούν την κατάσταση της ( περί της µη καταδίκης της για συγκεκριµένα 
αδικήµατα, περί µη πτώχευσης της, περί της  ενηµερότητας της ως προς τις εισφορές 
της κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές υποχρεώσεις, περί µη συνδροµής στο 
πρόσωπο της λόγων αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Π.δ 60/2007, περί 
εγγραφής της στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο), ενώ στο σηµείο (6) αυτής  
δηλώνει ότι : σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης η ένωση εταιριών << 
STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε .>> 
αναλαµβάνουµε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
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δικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης και σύµφωνα µε τους όρους και 
προυποθέσεις της διαδικασίας κατακύρωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π.∆ 
118/2007 >>. 
Τόσο, από τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στα υπόλοιπα πέντε σηµεία της 
προαναφερόµενης υπεύθυνης δήλωσης, όσο και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 
που αναφέρονται στην εν λόγω εταιρία  (εξώφυλλα, αίτηση συµµετοχής, υπεύθυνες 
δηλώσεις, εγγυητική επιστολή συµµετοχής και βιογραφικά ), δεν µπορεί να υπάρξει 
αµφιβολία για τη ταυτότητα της και τη βούληση της να συµµετάσχει η ίδια  στον 
επίµαχο διαγωνισµό και όχι η προαναφερόµενη  ένωση εταιριών που είναι προφανές ότι 
εκ προδήλου παραδροµής σηµειώθηκε στο σηµείο (6) της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης.  
Όπως, δε έκρινε το Συµβούλιο της Επικρατείας σε παρόµοια  περίπτωση ( ΣτΕ Ε.Α 
613/2011 µόνη η από πρόδηλη παραδροµή εσφαλµένη αναγραφή επωνυµίας της 
υπεργολαβικής επιχείρησης στο κείµενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν πιθανολογείται 
σοβαρώς ότι δύναται να αποτελέσει κατά την έννοια των προαναφεροµένων διατάξεων 
επαρκή και νόµιµο λόγο αποκλεισµού της προσφοράς, εφόσον από άλλα στοιχεία της ίδιας 
υπεύθυνης δήλωσης , σε συνδυασµό ενδεχοµένως  και προς τα λοιπά στοιχεία που 
ετέθησαν  νοµίµως υπόψη της αναθέτουσας αρχής, προκύπτει κατά τρόπο µη επιδεχόµενη 
εύλογη αµφιβολία ( πρβλ.ΣτΕ 2405/2008 Ε.Α , 78/2006 ότι η εργοληπτική που υπέβαλε 
την Υ.δ και δεσµεύεται από αυτήν ταυτίζεται µε την επιχείρηση που υποδείχθηκε από την 
υποψήφιο ανάδοχο για την ανάληψη της υπεργολαβίας ……………………… ενόψει και των 
γενικών αρχών που διέπουν την ερµηνεία των δηλώσεων βουλήσεως. <σύµφωνα µε το 
άρθρο 173 του Αστικού Κώδικα κατά την ερµηνεία της δήλωσης βουλήσεως αναζητείται η 
αληθής βούληση χωρίς προσήλωση  στις λέξεις> η επίµαχη υπεύθυνη δήλωση προέρχεται 
πέραν πάσης αµφιβολίας από την υποδειχθείσα για την ανάθεση της υπεργολαβίας εταιρία 
.. την οποία και δεσµεύει πλήρως ως προς την εκδηλωθείσα µε την εν λόγω Υ.δ βούληση 
της να αποδεχθεί τη σύναψη της υπεργολαβίας σε περίπτωση ανάδειξης της αιτούσας ως 
αναδόχου ). 
Εξ άλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 16 της διακήρυξης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εφ όσον 
παρίστατο ανάγκη µπορούσε να καλέσει την προαναφερόµενη εταιρία να παράσχει τις 
σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά της παρ.8.2 µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τις εζητούντο, πράγµα βεβαίως που µπορούσε  να 
κάνει και η Οικονοµική Επιτροπή στο πλαίσιο της αποφασιστικής της αρµοδιότητας ( 
ΣτΕ Ε.Α 488/2001, 207/99 ).  
Εν όψει των όσων αναλυτικώς εκτέθηκαν ανωτέρω και της ανάγκης εξασφάλισης 
ευρύτερης συµµετοχής υποψηφίων στο διαγωνισµό ( ΕλΣ ΚΛ.Ζ 386/2007, ΕλΣ VI Τµ. 
225/2007 )καθώς στη προκειµένη περίπτωση συµµετέχουν µόνο δύο υποψήφιοι, κατά 
τη γνώµη µας δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού της εταιρίας µε την επωνυµία 
<<ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ >> από τη περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού…..». 

Β. Έγκριση των Πρακτικών  

Κατόπιν της ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 16950/146/22-02-2013 Γνωµοδότησης του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, σύµφωνα µε την οποία δεν συντρέχει 
λόγος αποκλεισµού της εταιρίας µε την επωνυµία «STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού,  

α) Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/29-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) 
υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β) Υπηρεσίες 
Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, προϋπολογισµού € 40.000,00 του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και 
ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – MED»,  

σύµφωνα µε το οποίο, η  Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν εµπρόθεσµα προσφορές, 
ήτοι των: 1) «STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.» και 2) «NEXT 
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COM Α.Ε.», από τον οποίο, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό, 
διαπιστώθηκε η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών όλων των προσφορών σύµφωνα 
µε τα κριτήρια που όριζε η προκήρυξη του έργου. 

β) Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/31-01-2013 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ανωτέρω ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο, η  Επιτροπή προέβη στην  
Αξιολόγηση και βαθµολόγηση ανά υποέργο και συνολικά σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης 
που ορίζει η προκήρυξη του έργου, των υποβληθέντων τεχνικών προσφορών των υποψηφίων 
αναδόχων: 1) «STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.» και 2) «NEXT 
COM Α.Ε.», και συνέταξε τους σχετικούς Πίνακες βαθµολογίας, σύµφωνα µε τους οποίους η 
Τεχνική Προσφορά της εταιρείας «STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών 
Ε.Π.Ε.» βαθµολογήθηκε µε Σύνολο: 71,98 για την Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και µε Σύνολο: 
30,7 για την Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης και η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας 
«NEXT COM Α.Ε.», βαθµολογήθηκε µε Σύνολο: 71,35 για την Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και 
µε Σύνολο: 30,7 για την Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω Νο1/29-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και Νο2/31-01-
2013 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας, τα οποία 
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 
στον ως άνω πρόχειρο διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) 
υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β) Υπηρεσίες 
Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, προϋπολογισµού € 40.000,00 του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και 
ακρωνύµιο «WOODE3» και στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης 
των οικονοµικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων: 1) 
«STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.» και 2) «NEXT COM Α.Ε.», 
επειδή προσκόµισαν τα προβλεπόµενα από την προκήρυξη του έργου δικαιολογητικά και οι 
Τεχνικές τους Προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές και βαθµολογήθηκαν ως εξής: 1) της εταιρείας 
«STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», µε Σύνολο: 71,98 για την 
Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και µε Σύνολο: 30,7 για την Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και 
Κάλυψης και 2) της εταιρείας «NEXT COM Α.Ε.», µε Σύνολο: 71,35 για την Οµάδα Τεχνικών 
Προδιαγραφών και µε Σύνολο: 30,7 για την Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
37/1535/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στα πλαίσια της διαφωνίας που έχει 
εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη συµµετοχή της Περιφέρειας 
σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το 
σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, 
στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, 
αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων.   
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 
 
    Της συνεδριάσεως της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, για την ανάδειξη αναδόχων για το  έργο 
του Προγράµµατος MED (Μεσογειακός χώρος 2007-2013 ), έτους 2010, µε τίτλο 
«Woode3» «Αξιοποίηση ∆ασικής Βιοµάζας για Επιχειρηµατικότητα», συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης Σαράντα χιλιάδων(40.000,00) ΕΥΡΩ, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά. Το έργο συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 
75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από 
εθνικούς πόρους. 

 (Αριθµός διακήρυξης: 3200/133/11-1-2013) 

        

     Στα Ιωάννινα την 29η του µηνός Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.µ. 
καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών, στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. 
Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο, συνήλθε σε συνεδρίαση, µετά από πρόσκληση του προέδρου, η 
Επιτροπή διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η 
οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.37/1535/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι: 

1. Στέφανος Μάντζιος, Προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού  και Υποστήριξης 
Συστηµάτων Φορέα, της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
Πρόεδρος της Επιτροπής,  

2. Νικόλαος Χάµος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού 

3. και Κώστας Χριστοδούλου, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού. 

Επίσης παρευρέθηκαν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υποψήφιων αναδόχων που 
συµµετείχαν στο διαγωνισµό.  

        Η επιτροπή έως και ώρα 11.30 π.µ. καταληκτική  ώρα υποβολής προσφορών δέχτηκε τις 
προσφορές των :  

1. STRATIS  Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. 

2. NEXT.COM A.E. 

       Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών η επιτροπή προέβη στην 
αποσφράγιση των προσφορών και  την µονογραφή των φακέλων τεχνικών και οικονοµικών 
προσφορών καθώς και των φύλλων των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Στην συνέχεια η 
επιτροπή προέβη στον  έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των υποψηφίων αναδόχων.  

    Κατά την διάρκεια εξέτασης των προσφορών ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψηφίου 
ανάδοχου NEXT COM Α.Ε. Θώµος Νικόλαος επεσήµανε ότι στην αρχική  υπεύθυνη δήλωση 
των στοιχείων που απαιτούνταν από την προκήρυξη και το νοµικό πλαίσιο που την διέπει, της 
εταιρείας STRATIS  Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. και στο σηµείο 6 
αναγράφεται «σε περίπτωση που ανακηρυχτεί ανάδοχος η ένωση των εταιρειών STRATIS 
στρατηγικές & δράσεις κοινωνίας πληροφοριών - Αφοί Τερζή ΟΕ» ενώ σε όλα τα υπόλοιπα 
στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης και των υπολοίπων δικαιολογητικών της προσφοράς 
εµφανίζεται ως υποψήφιος ανάδοχος η εταιρεία  «STRATIS  Στρατηγικές και δράσεις 
Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.». Ο νόµιµος εκπρόσωπος του  υποψηφίου ανάδοχου 
STRATIS  Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. ∆ηµητριάδης Νικόλαος 
παραδέχθηκε τη λάθος διατύπωση και ανέφερε ότι ο όρος «ένωση εταιρειών» και η αναφορά 
στην εταιρεία «Αφοί Τερζή ΟΕ» έγινε από παραδροµή. 

    Η επιτροπή σκεφτόµενη ως προς την επισήµανση της προηγούµενης παραγράφου αφού 
σκέφτηκε σύµφωνα µε την διακήρυξη και το νοµικό πλαίσιο που την διέπει διαπιστώνει ότι 

ΑΔΑ: ΒΕΔ27Λ9-33Ν



 - 46 - 

από  το σύνολο των δικαιολογητικών και από όλα τα υπόλοιπα µέρη της Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
φαίνεται καθαρά ότι ο όρος «ένωση εταιρειών» και η αναφορά στην εταιρεία «Αφοί Τερζή ΟΕ» 
έγινε από παραδροµή και δεν συντρέχει λόγος ακύρωσης της ή απόρριψης της. 

    Ως αποτέλεσµα του ελέγχου διαπιστώθηκε η ορθότητα και η πληρότητα των 
δικαιολογητικών όλων των προσφορών σύµφωνα µε τα κριτήρια που όριζε η προκήρυξη του 
έργου. 

Ακολούθως, η επιτροπή  παρέδωσε τους φακέλους των προσφορών στην υπηρεσία προς 
φύλαξη και αποφάσισε να συνέλθει εκ νέου την 31η Ιανουαρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
8:00 π.µ. στον ίδιο χώρο για την αποσφράγιση, την αξιολόγηση και την βαθµολόγηση  των 
τεχνικών προσφορών . 

Μην υπάρχοντος άλλου θέµατος για εξέταση λύεται η συνεδρίαση. 

 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                       

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΜΟΣ 

 
                  
           
                                                                               ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 
 
     Της συνεδριάσεως της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, για την ανάδειξη αναδόχων για το  
έργο του Προγράµµατος MED (Μεσογειακός χώρος 2007-2013 ), έτους 2010, µε 
τίτλο «Woode3» «Αξιοποίηση ∆ασικής Βιοµάζας για Επιχειρηµατικότητα», 
συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης Σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ΕΥΡΩ, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά. Το έργο 
συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους. 

 (Αριθµός διακήρυξης: 3200/133/11-1-2013) 

    Στα Ιωάννινα  την 31η Ιανουαρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα  8:00 π.µ. στο κτίριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
37/1535/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου συνήλθε 
σε συνέχεια της  διακοπείσας συνεδρίασης έχοντας την αρχική σύνθεση ήτοι : 

1. Στέφανος Μάντζιος, Προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού  και Υποστήριξης 
Συστηµάτων Φορέα, της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
Πρόεδρος της Επιτροπής,  

2. Νικόλαος Χάµος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού 

3. και Κώστας Χριστοδούλου, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού. 

        Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής τέθηκαν τέσσερα θέµατα. 

1. Αποσφράγιση και µονογραφή κατά φύλλο των τεχνικών προσφορών. 

1. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υποβληθέντων τεχνικών προσφορών. 

2. Εξέταση του υπ. αριθµ 9588/506/31-1-2013 υποµνήµατος που υποβλήθηκε από την 
συµµετέχοντα στο διαγωνισµό εταιρεία NEXT COM Α.Ε, προς την ∆/νση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, υπόψη της αρµόδιας επιτροπής,  

3.Εξέταση του υπ’ αριθµ 9624/507/31-1-2013 υποµνήµατος που υποβλήθηκε από την 
συµµετέχοντα στο διαγωνισµό εταιρεία STRATIS  Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε.  - προς την ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, υπόψη της αρµόδιας επιτροπής, µε  θέµα «Υπόµνηµα για τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό 
για το έργο µε τίτλο «Woode3» «Αξιοποίηση ∆ασικής Βιοµάζας για Επιχειρηµατικότητα»,( 
Αρ.πρωτ. ∆ιακ.: 3200/133/11-1-2013)» 

Θέµα 1ο  

Η επιτροπή παρέλαβε από την υπηρεσία  τους φακέλους των τεχνικών προσφορών και 
αφού τους αποσφράγισε προέβη στη µονογραφή των φύλλων των υποβληθέντων τεχνικών 
προσφορών.   

    Στον διαγωνισµό κατατέθηκαν οι ακόλουθες προσφορές οι οποίες προκρίθηκαν ως 
αποδεκτές από τον έλεγχο των δικαιολογητικών:  

Α/Α Λεκτικό 
Αναφοράς Προσφέρων 

1 Π1 STRATIS  Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. 

2 Π2 NEXT COM Α.Ε 

Θέµα 2ο  
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    Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώνοντας τα ακόλουθα. 
Οι τεχνικές προσφορές Π1 (ένα), Π2 (δύο)  καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της τεχνικής 
περιγραφής της προκήρυξης για όλα τα υποέργα του έργου. 

    Ως εκ τούτων η επιτροπή κάνει αποδεκτές και τις δύο τεχνικές προσφορές. 

    Στην συνέχεια προέβη στην αξιολόγηση και την βαθµολογία των αποδεκτών προσφορών. 
Οι προσφορές βαθµολογήθηκαν ανά υποέργο και συνολικά  σύµφωνα µε τα κριτήρια 
αξιολόγησης που ορίζει η προκήρυξη του έργου. Ο πίνακας βαθµολογίας που προέκυψε έχει 
ως εξής: 

Πίνακας Βαθµολογίας Προσφορών 

Α. ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
% 

Π1 Π2 

Κατανόηση του αντικειµένου  του 
έργου, της  µεθοδολογίας και του 
ρόλου της Περιφέρειας Ηπείρου 

10% 10,5 10 

Προτεινόµενη µεθοδολογία και  
διαδικασίες υλοποίησης  
του έργου της Περιφέρειας 

40% 40,88 40,75 

Οργάνωση και διαδικασίες 
διοίκησης οµάδας έργου του 
συµβούλου και συνεργασία µε τα 
στελέχη της Περιφέρειας Ηπείρου 

20% 20,6 20,6 

ΣΥΝΟΛΟ 70% 71,98 71,35 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
% 

Π1 Π2 

Απαιτούµενη ικανότητα ,εµπειρία, 
ειδίκευση και διατιθέµενος 
εξοπλισµός, εκ µέρους του 
αναδόχου για την υλοποίηση του 
έργου.  

10% 10,5 10,5 

Ποιότητα της εξυπηρέτησης 
(SERVICE) και της τεχνικής 
βοήθειας εκ µέρους του 
αναδόχου. 

10% 10,2 10,2 

Παρεχόµενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας , 

5% 5 5 

Χρόνος παράδοσης  5% 5 5 

ΣΥΝΟΛΟ 30% 30,7 30,7 
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Θέµα 3ο  
 

      Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της προκήρυξης που αναφέρει  το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον 
διαγωνισµό, κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών προβλέπεται γνωµοδότηση 
της επιτροπής διαγωνισµού επί κατατεθειµένης ένστασης. ∆εδοµένου ότι το παρόν υπόµνηµα 
αφενός δεν συνιστά ένσταση, αφετέρου δεν συµµορφώνεται µε το πνεύµα ανταγωνιστικότητας 
του Π.∆. 118 (ΦΕΚ Α 150/10-7-2007) όπου στο άρθρο 15 παρ 2.β λέει «Η ένσταση κατά της 
συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται, εντός δυο (2) ηµερών από της υποβολής της.» η επιτροπή δεν θεωρεί ότι πρέπει 
να γνωµοδοτήσει επ’ αυτού. Εξετάζοντας ωστόσο τα όσα αναφέρονται στο υπόµνηµα έχει να 
παρατηρήσει τα ακόλουθα: 

      Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών των προσφορών παρουσία των νόµιµων 
εκπροσώπων διαπίστωσε τα εξής: 

α) Η πρώτη υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων που απαιτούνταν από την προκήρυξη και το 
νοµικό πλαίσιο που την διέπει, της εταιρείας STRATIS  Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε και στο σηµείο 6 αναγράφεται «σε περίπτωση που ανακηρυχτεί 
ανάδοχος η ένωση των εταιρειών STRATIS στρατηγικές & δράσεις κοινωνίας πληροφοριών - 
Αφοί Τερζή ΟΕ». Από το σύνολο των δικαιολογητικών και από όλα τα υπόλοιπα µέρη της 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης φαίνεται καθαρά ότι ο όρος «ένωση εταιρειών» και η αναφορά στην 
εταιρεία «Αφοί Τερζή ΟΕ» έγινε από παραδροµή και δεν συντρέχει λόγος ακύρωσης της ή 
απόρριψης της. 

Θέµα 4ο  

     Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της προκήρυξης που αναφέρει  το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον 
διαγωνισµό, κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών προβλέπεται γνωµοδότηση 
της επιτροπής διαγωνισµού επί κατατεθειµένης ένστασης. ∆εδοµένου ότι το παρόν υπόµνηµα 
αφενός δεν συνιστά ένσταση, και αφετέρου για το συγκεκριµένο ζήτηµα η επιτροπή 
διαγωνισµού εξέφρασε την άποψη της στο θέµα 3, η επιτροπή δεν θεωρεί ότι πρέπει 
συµπληρώσει κάτι σε σχέση µε αυτό. 

    Το παρόν πρακτικό της παρούσας συνεδρίασης θα διαβιβαστεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας 
του διαγωνισµού για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 

    Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 
        
                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
              ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΜΟΣ 
 
 
 
                                                                                      ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
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