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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 2/2013 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 δεκαοκτώ (18) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 4784/151/16-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, και αφού 
αποχώρησαν από αυτή – πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης – τα µέλη 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος, 

παρευρέθηκαν και µετείχαν οι κάτωθι:  

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,  

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 1ο 

Έγκριση του αριθµ. 3/09-01-2013 Πρακτικού (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την 
προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος 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, 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. 

6. Την αριθµ. πρωτ. 5624/11-11-2009 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου περί Ένταξης 
της Πράξης του θέµατος στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
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Ήπειρος 2007-2013» και ειδικότερα στον Άξονα προτεραιότητας -6- «Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου», Θεµατική Προτεραιότητα -57- «Συνδροµή στη Βελτίωση 
Τουριστικών Υπηρεσιών», την µε αριθµ. πρωτ. 3157/28-06-2010 1η Τροποποίηση 
Απόφασης Ένταξης, και τη χρηµατοδότηση της Πράξης µε κωδικό 
2010ΕΠ01880020217012 σύµφωνα µε τη ΣΑΕΠ 018/8. 

7. Την αριθµ. 32/952/21-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την 
οποία, και λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙΙ του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και την από 01-07-2011 άσκηση των αρµοδιοτήτων των πρώην 
Κρατικών Περιφερειών από τις Περιφέρειες, βάσει και της αρ. 35/2011 εγκυκλίου του Υπ. 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε την οποία καθορίζεται η 
διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων που εκτελούνταν από τις Αποκεντρωµένες 
∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη, αποφασίσθηκε η µαταίωση του ανοιχτού 
διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου της Πράξης του θέµατος, που είχε προκηρυχθεί µε 
την αριθµ. πρωτ. 4606/07-07-2010 απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή είχε 
λήξει η κατά παράταση ισχύς των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του 
διαγωνισµού και επειδή απαιτείται αποσαφήνιση των όρων της διακήρυξης αυτού. 

8. Την αριθµ. 7/231/01-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
επιλογή Αναδόχου της Πράξης µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 1.138.000,00 µε 
ΦΠΑ, η οποία είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», µε χρηµατοδότηση από τη ΣΑΕΠ 018/8, µε ΚΑ 
2010ΕΠ01880020217012, µε τους γενικούς και ειδικούς όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και διαµορφώθηκαν ύστερα από την αποσαφήνιση των όρων της, 
βάσει της αριθµ. πρωτ. 459/28-2-2012 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης για τη 
δηµοπράτηση του έργου, της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 18813/795/01-03-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. Β) Συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ως άνω ανοιχτού 
διαγωνισµού και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την 
οποία: Α) Ως προς τη συµµετοχή της εταιρείας «ORANGE A.E.» στον διαγωνισµό του 
θέµατος: Σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 67259/476/26-07-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, δεν συντρέχει λόγος 
αποκλεισµού της ανωτέρω εταιρείας από την περαιτέρω διαδικασία του υπό εξέλιξη 
διαγωνισµού, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή και επισυνάπτονται στο 
σώµα της ως άνω απόφασης και Β) Ως προς την έγκριση του Πρακτικού: Εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου 
µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, επισυνάφθηκε στην ως άνω απόφαση αποτελώντας ενιαίο 
και αναπόσπαστο µέρος αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, 
µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των φακέλων των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων εταιρειών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό, 
εισηγείται την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών: «ENCORE Α.Ε.», «NEXT COM 
A.E.» και «ORANGE A.E.» και την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών: «CHOOSE 
& ACCESS A.E.», «MS COMM A.E.», «AVENUE C&W Α.Ε.» και «ΣΗΜΑ Α.Ε. – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», οι οποίες αποκλείονται από την περαιτέρω 
διαδικασία του διαγωνισµού.  

10. Την αριθµ. 33/1321/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό αριθµ. 2/02-11-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, 
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στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές όλων των εταιρειών που µετείχαν στο 
στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, οι οποίες κρίθηκαν παραδεκτές στο 
σύνολό τους, µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) ως εξής: α) «ENCORE 
Α.Ε.»: ΣΒΤΠ = 99,37 β) «NEXT COM A.E.»: ΣΒΤΠ = 99,61 και γ) «ORANGE A.E.»: ΣΒΤΠ 
= 100,00. 

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου,  που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2248/77/09-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 2393/48/09-01-2013 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει το υπ’ αριθµ. 3/09-01-2013  Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του. 

12. Στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
θέµατος, παρέστησαν τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού του θέµατος, 
καθώς και οι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων εταιρειών «ENCORE Α.Ε.» «NEXT COM 
A.E.» και «ORANGE A.E.». Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ευχαρίστησε την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού για τη δουλειά της σχετικά µε τον διαγωνισµό και στη 
συνέχεια έδωσε το λόγο στην Πρόεδρό της καθώς και στους παρευρισκόµενους 
εκπροσώπους των εταιρειών, για να εκθέσουν τις απόψεις τους.  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, κ. Ε. Μπακοπούλου, παρουσίασε το 
αριθµ. 3/09-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής, που αφορά στην αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων εταιρειών «ENCORE Α.Ε.», «NEXT COM 
A.E.» και «ORANGE A.E.», σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή έκρινε την προσφορά της 
εταιρείας «ORANGE A.E.» εσφαλµένη και απορριπτέα και έκανε αποδεκτές τις 
προσφορές των εταιρειών «ENCORE Α.Ε.» και «NEXT COM A.E.». 

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων εταιρειών, έλαβαν το λόγο και 
ανέπτυξαν τις θέσεις και απόψεις τους επί του αριθµ. 3/09-01-2013 Πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. 

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ORANGE A.E.», αναφέρθηκε στην οικονοµική προσφορά 
της εταιρείας, η οποία συντάχθηκε νόµιµα. ∆ιάβασε επίσης και σχετική επιστολή που είχε 
αποσταλεί προς την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στην οποία η εταιρεία ανέπτυσσε τους 
λόγους για τους οποίους η προσφορά της δεν περιείχε καµία ασάφεια και ότι κατά τη 
σύνταξή της, από προφανή παραδροµή αναγράφηκε ως ποσοστό εκπτώσεως ο αριθµός 
0,4% αντί του ορθού 45% και ακολούθως ως ποσοστό αµοιβής ο αριθµός 45% αντί του 
ορθού 0,4%. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας υποστήριξε ότι η προφανής παραδροµή 
γίνεται δεκτή παντού, και στη ∆ιοίκηση και στα ∆ικαστήρια, ενώ από ουσιαστικής 
πλευράς, είναι προς το συµφέρον του ∆ηµοσίου να γίνει δεκτή η προσφορά της, 
δεδοµένου ότι είναι η πλέον συµφέρουσα. 

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ENCORE Α.Ε.», αναφερόµενος στην προσφορά της 
εταιρείας «ORANGE A.E.», επεσήµανε ότι, πέρα από το σφάλµα, το οποίο συνιστά λόγο 
αποκλεισµού της διαγωνιζόµενης, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, ανακύπτει και θέµα µε την 
ασυνήθιστα χαµηλή προσφορά της. 

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας «NEXT COM A.E.», κατέθεσε το σχετικό από 18-01-2013 
Υπόµνηµα προς τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, αντίγραφο του οποίου τους 
διανεµήθηκε (έλαβε αριθµ. πρωτ. 5363/193/18-01-2013 και επισυνάπτεται στον φάκελο 
1/2013 εισηγήσεων Ο.Ε. συσχετισµένο µε το αρ. πρωτ. 2393/48/09-01-2013). Σύµφωνα 
µε το ως άνω Υπόµνηµα και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, η  
εταιρεία «NEXT COM A.E.», υποστηρίζει ότι οι οικονοµικές προσφορές των 
διαγωνιζόµενων εταιρειών «ENCORE Α.Ε.» και «ORANGE A.E.» είναι απορριπτέες και 
πρέπει να αποκλεισθούν από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Ο 
εκπρόσωπος της «NEXT COM A.E.», αφού υποστήριξε ότι η εταιρεία του κατέθεσε την 
πληρέστερη προσφορά, τόνισε ότι ορθά η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού απέκλεισε την 
προσφορά της «ORANGE A.E.», αν και θα έπρεπε να την αποκλείσει και για το λόγο ότι 
δεν έκανε σωστά και τον υπολογισµό της αµοιβής της. Για τους ίδιους λόγους όµως, θα 
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έπρεπε να αποκλεισθεί και η προσφορά της «ENCORE Α.Ε.», επειδή παρουσιάζει την 
ίδια ασάφεια, που είναι λόγος τυπικού αποκλεισµού και πρέπει να ελεγχθεί.  

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, απάντησε στις αιτιάσεις των 
εκπροσώπων των διαγωνιζοµένων εταιρειών και υποστήριξε τη θέση της Επιτροπής που 
περιλαµβάνεται στο υπ’ αριθµ. 3/09-01-2013 Πρακτικό της.  

Ακολούθησαν εκ νέου τοποθετήσεις των εκπροσώπων των διαγωνιζοµένων εταιρειών, 
καθώς και εκτενής συζήτηση µεταξύ αυτών και της Προέδρου της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις και απόψεις που αναπτύχθηκαν από τους 
εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων και από την Πρόεδρο της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, 
καθώς και τα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα, όπως αναφέρονται 
ανωτέρω, η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επί του θέµατος, είναι η εξής:  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 2/29/18-01-2013) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό αριθµ. 3/09-01-2013 (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού 
Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 940.495,87,00 πλέον ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών 
των εταιρειών «ENCORE Α.Ε.» «NEXT COM A.E.» και «ORANGE A.E.», των οποίων οι 
προσφορές είχαν γίνει αποδεκτές µε το Πρακτικό 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών 
συµµετοχής) της Επιτροπής, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και κρίθηκαν παραδεκτές στο σύνολό τους µε το Πρακτικό αριθµ. 
2/02-11-2012 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
33/1321/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής 
Προσφοράς (ΣΒΤΠ) ως εξής: α) «ENCORE Α.Ε.»: ΣΒΤΠ = 99,37 β) «NEXT COM A.E.»: 
ΣΒΤΠ = 99,61 και γ) «ORANGE A.E.»: ΣΒΤΠ = 100,00.  

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφράγισε τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών των 
ανωτέρω διαγωνιζόµενων, από την οποία προέκυψε ότι καταρχήν και οι τρεις οικονοµικές 
προσφορές κρίνονται παραδεκτές, καθώς περιέχουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
διακήρυξη, πλήρως συµπληρωµένους και υπογεγραµµένους τους σχετικούς Πίνακες. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην εξέταση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των 
διαγωνιζόµενων «ENCORE Α.Ε.» «NEXT COM A.E.» και «ORANGE A.E.», και υπολόγισε 
τον Συνολικό Βαθµό της Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ), (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 
Από την εξέταση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων, 
προέκυψε ότι: 

Α) η οικονοµική προσφορά της διαγωνιζόµενης εταιρείας «ORANGE Α.Ε.», κρίνεται 
εσφαλµένη και απορριπτέα και δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, και συγκεκριµένα επειδή:  

« …. υφίσταται και διαπιστώνεται πλήρης αναντιστοιχία µεταξύ του Πίνακα Α’ και του 
Πίνακα Γ’ της Οικονοµικής της Προσφοράς, που καθιστά την προσφορά εσφαλµένη και 
απορριπτέα. Ειδικότερα, στον πίνακα Α’,  για τις υπηρεσίες ∆ιάχυσης- Προβολής στο 
διαδίκτυο, που αναλαµβάνεται από τρίτους, αναγράφεται και προσδιορίζεται, ότι  η αµοιβή 
του προσφέροντος αναδόχου, θα ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45% ) επί 
του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ.  
    Στις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την Εταιρεία ORANGE A.E.  µε τα αριθ. πρωτ. της 
Υπηρεσίας  538/38/3-1-2013 και 1273/56/7-1-2013 έγγραφα, αναφέρεται ότι ΄’ είναι απολύτως 
σαφές ότι η προσφερόµενη αµοιβή του Αναδόχου του έργου προσδιορίζεται σε ποσοστό  0,4% 
επί της καθαρής αξίας για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών, χωρίς καµία απολύτως 
εξαίρεση και ότι είναι προφανές, ότι κατά τη σύνταξη της παραπάνω οικονοµικής προσφοράς 
στην παράγραφο Α.1.Β. του Πίνακα Α΄, που αφορά τις υπηρεσίες ∆ιάχυσης - Προβολής στο 
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∆ιαδίκτυο,  από ΠΡΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΗ αναγράφηκε ως ποσοστό εκπτώσεως ο αριθµός 
0,4% αντί του ορθού 45% και ακολούθως ως ποσοστό αµοιβής ο αριθµός 45% αντί του ορθού 
0,4% ́ ’.   
     Ο ως άνω ισχυρισµός της εταιρείας ORANGE Α.Ε  περί παραδροµής, είναι απολύτως 
αναπόδεικτος, αβάσιµος και απορριπτέος. Υπάρχει ρητή καταχώρηση και αναγραφή του ως 
άνω ποσοστού αµοιβής (45%), αριθµητικώς και ολογράφως, που µάλιστα χρησιµοποιεί δύο 
ψηφία, χωρίς αναγραφή δεκαδικού αριθµού, όπως στα λοιπά αναγραφόµενα ποσοστά, 
ποσοστό,  που δεν έχει σχέση µε τα άλλα αναγραφόµενα ποσοστά αµοιβής (0,4%). Ούτε 
βέβαια και σε κάθε περίπτωση µπορεί να γίνει αναφορά σε εσφαλµένη και από παραδροµή, 
θέση του κόµµατος ή άλλου σχετικού στίγµατος στο ως άνω ποσοστό, που είναι 
αδιαµφισβήτητο, ώστε να µπορεί να γίνει λόγος για παραδροµή και εσφαλµένη εξ αυτού του 
λόγου, αναγραφή του ως άνω αξιούµενου ποσοστού, που δεν µπορεί να µεταβληθεί. ….». 

Β) οι οικονοµικές προσφορές των υπολοίπων διαγωνιζόµενων εταιρειών «ENCORE Α.Ε.» και 
«NEXT COM A.E.» κρίνονται αποδεκτές και η Επιτροπή προέβη στον υπολογισµό του 
Συνολικού Βαθµού της Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ), (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), 
σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης και βάση της Συνολικής Οικονοµικής Προσφοράς κάθε 
προσφέροντα η οποία είναι: Α) για την εταιρεία «ENCORE A.E.», ποσό € 43.958,77 µε ΦΠΑ 
και Β) για την εταιρεία «NEXT COM A.E.» ποσό € 44.492,68 µε ΦΠΑ. Σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, ο Συνολικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) των διαγωνιζοµένων 
εταιρειών είναι για την «ENCORE A.E.»: ΣΒΟΠ=100,00 και για την «NEXT COM A.E.»: 
ΣΒΟΠ=98,80 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό αριθµ. 3/09-01-2013 (αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 
της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου»,  
το οποίο, µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα αυτής, 
στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, που αφορά στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης 
των προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών «ENCORE Α.Ε.» και 
«NEXT COM A.E.» και απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας «ORANGE A.E.», η οποία 
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. 
.................................................................................................................................................... 
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 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΥΗ7Λ9-Ρ5Λ



 - 10 - 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/ 9-1-2013 

 

   Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονοµικών προσφορών του δηµόσιου ανοικτού 

διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την Προώθηση και 

Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού 

προϋπολογισµού € 940.495,87 ( µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

 ( Αριθµός διακήρυξης 21428/920/8-3-2012.) 

   Στα Ιωάννινα, στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30π.µ συνήλθε σε 

συνεδρία η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού 

για την επιλογή Αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 

Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Η Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 7/231/1-3-2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, αποτελούµενη από τους : 

1. Μπακοπούλου Ευγενία, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Β’, ως Πρόεδρο, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού  Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. 

∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, ως µέλος και 

3. Μαυριά Αλεξάνδρα, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου, 

Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, ως µέλος, 

 

συνεδρίασε, προκειµένου να προβεί, σύµφωνα µε την παράγραφο Γ4 της προκήρυξης, 

στην αποσφράγιση των Οικονοµικών προσφορών της ENCORE A.E, της NEXT COM A.E.  

και της ORANGE A.E., (υποψήφιοι ανάδοχοι), οι οποίοι προκρίθηκαν κατά τον έλεγχο- 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ( Το αριθ. 2 /2-11-2012 πρακτικό της παραπάνω 

Επιτροπής και η µε αριθµ. 33/1321/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου )  

    Η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών, παρουσία των 

αντιπροσώπων της NEXT COM Α.Ε και της ORANGE A.E. ( απουσίαζε ο αντιπρόσωπος 

της ENCORE A.E, που ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι δεν µπορούσε να παραστεί λόγω 

άσχηµων καιρικών συνθηκών ), οι οποίοι είχαν ενηµερωθεί για την ηµεροµηνία 

αποσφράγισης µε το αριθ. 109728 / 4450 / 7-12-2012 έγγραφο το οποίο  κοινο-

ποιήθηκε στους ενδιαφερόµενους µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου της ∆/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

    Από την αποσφράγιση  των προσφορών προέκυψε ότι καταρχήν και οι τρείς  

οικονοµικές προσφορές κρίνονται παραδεκτές, καθώς περιέχουν, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην διακήρυξη, πλήρως συµπληρωµένους και υπογεγραµµένους τους 

σχετικούς Πίνακες, ήτοι : 

 Α’  -Έντυπο Προσδιορισµού ποσοστού αµοιβής ανά κατηγορία ενέργειας και της ( στην 

περίπτωση των Μέσων ) επιτυγχανόµενης ελάχιστης έκπτωσης. 
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 Β’   - Τιµοκατάλογος δηµιουργικών Εργασιών και 

 Γ’   - Έντυπο υποβολής της τελικής οικονοµικής προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου.  

   Σύµφωνα µε τις οικονοµικές προσφορές, οι αµοιβές των αναδόχων  είναι ως κάτωθι : 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ      

 

Ποσοστό  

επί του Π/Υ 

 

Αµοιβή αναδόχου 

   Χωρίς Φ.Π.Α. 

ORANGE A.E.  0,4%     3.761,983 € 

ENCORE A.E. 3,8%   35.738,84 € 

NEXT COM A.E. 4%   36.172,91 € 

 

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε σε κλειστές συνεδριάσεις, που 

πραγµατοποιήθηκαν στις 14/12/2012, στις 20/12/2012 και στις 9/1/2013, κατά τις 

οποίες εξετάσθηκαν οι ανωτέρω  πίνακες, αξιολογήθηκαν οι φάκελοι των οικονοµικών 

προσφορών των εταιρειών και λήφθηκαν υπόψη, ύστερα από το αριθ. πρωτ. οικ. 

118161/4901/31-12-2012 έγγραφο της Επιτροπής για παροχή διευκρινήσεων, οι 

διευκρινήσεις που εδόθησαν από τις παραπάνω εταιρείες επί του περιεχοµένου των 

οικονοµικών τους  προσφορών, ( αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας 538/38/3-1-2013 και 

673/41/3-1-2013, 928/44/4-1-2013  και  1273/56/7-1-2013έγγραφες διευκρινήσεις). 

    Ως προς την εξέταση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των ως άνω 

υποψήφιων αναδόχων, ισχύουν τα παρακάτω  εκτιθέµενα: 

   Α.   Η οικονοµική προσφορά της Εταιρείας ORANGE Α.Ε., που σύµφωνα µε τον ως άνω  

πίνακα τελικής οικονοµικής προσφοράς, εµφανίζεται µε την χαµηλότερη και 

οικονοµικότερη προσφορά, κρίνεται εσφαλµένη και απορριπτέα  και δεν µπορεί να ληφθεί 

υπόψη και µάλιστα, κατά τον ως άνω πίνακα κατάταξης. Συγκεκριµένα, υφίσταται και 

διαπιστώνεται πλήρης αναντιστοιχία µεταξύ του Πίνακα Α’ και του Πίνακα Γ’ της 

Οικονοµικής της Προσφοράς, που καθιστά την προσφορά εσφαλµένη και απορριπτέα. 

Ειδικότερα, στον πίνακα Α’,  για τις υπηρεσίες ∆ιάχυσης- Προβολής στο διαδίκτυο, που 

αναλαµβάνεται από τρίτους, αναγράφεται και προσδιορίζεται, ότι  η αµοιβή του 

προσφέροντος αναδόχου, θα ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45% ) επί 

του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ.  

    Στις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την Εταιρεία ORANGE A.E.  µε τα αριθ. πρωτ. 

της Υπηρεσίας  538/38/3-1-2013 και 1273/56/7-1-2013 έγγραφα, αναφέρεται ότι ΄’ 

είναι απολύτως σαφές ότι η προσφερόµενη αµοιβή του Αναδόχου του έργου 

προσδιορίζεται σε ποσοστό  0,4% επί της καθαρής αξίας για το σύνολο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, χωρίς καµία απολύτως εξαίρεση και ότι είναι προφανές, ότι 

κατά τη σύνταξη της παραπάνω οικονοµικής προσφοράς στην παράγραφο Α.1.Β. του 

Πίνακα Α΄, που αφορά τις υπηρεσίες ∆ιάχυσης - Προβολής στο ∆ιαδίκτυο,  από 

ΠΡΟΦΑΝΗ ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΗ αναγράφηκε ως ποσοστό εκπτώσεως ο αριθµός 0,4% αντί 
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του ορθού 45% και ακολούθως ως ποσοστό αµοιβής ο αριθµός 45% αντί του ορθού 0,4% 

΄’.   

     Ο ως άνω ισχυρισµός της εταιρείας ORANGE Α.Ε  περί παραδροµής, είναι απολύτως 

αναπόδεικτος, αβάσιµος και απορριπτέος. Υπάρχει ρητή καταχώρηση και αναγραφή του 

ως άνω ποσοστού αµοιβής (45%), αριθµητικώς και ολογράφως, που µάλιστα χρησιµοποιεί 

δύο ψηφία, χωρίς αναγραφή δεκαδικού αριθµού, όπως στα λοιπά αναγραφόµενα ποσοστά, 

ποσοστό,  που δεν έχει σχέση µε τα άλλα αναγραφόµενα ποσοστά αµοιβής (0,4%). Ούτε 

βέβαια και σε κάθε περίπτωση µπορεί να γίνει αναφορά σε εσφαλµένη και από 

παραδροµή, θέση του κόµµατος ή άλλου σχετικού στίγµατος στο ως άνω ποσοστό, που 

είναι αδιαµφισβήτητο, ώστε να µπορεί να γίνει λόγος για παραδροµή και εσφαλµένη εξ 

αυτού του λόγου, αναγραφή του ως άνω αξιούµενου ποσοστού, που δεν µπορεί να 

µεταβληθεί. 

    Β) Οι οικονοµικές προσφορές των δύο άλλων εταιρειών, ήτοι της εταιρείας NEXT 

COM A.E.  και της εταιρείας ENCORE  A.E.  κρίνονται αποδεκτές. 

     Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Συνολικός Βαθµός της Οικονοµικής 

Προσφοράς του ( ΣΒΟΠ ), (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)  , ως εξής : 

 

  Συνολική Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη (χαµηλότερη) 
ΣΒΟΠ    =  ----------------------------------------------------------------------------------------- Χ 100 
        Συνολική Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος    

     

     Για την εφαρµογή του παραπάνω τύπου, η Συνολική Οικονοµική Προσφορά 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%)  των υποψηφίων αναδόχων είναι: 

             

             ENCORE A.E.       =   43.958,77 ευρώ 

             NEXT COM A.E.   =   44.492,68 ευρώ 

     Ο Συνολικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του  (ΣΒΟΠ) του  κάθε 

προσφέροντα, σύµφωνα µε τον  παραπάνω τύπο, έχει ως εξής: 

Της εταιρείας ENCORE Α.Ε. : 

      43.958,77 ευρώ 
ΣΒΟΠ    =     -------------------------    Χ 100  = 100,00 
    43.958,77 ευρώ 

 

Της εταιρείας NEXT COM : 

      43.958,77  ευρώ 
ΣΒΟΠ    =      -------------------------   Χ 100   =98,80 
     44.492,68 ευρώ 
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Μην υπάρχοντος άλλου θέµατος για εξέταση λύεται η συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου, ώστε να προβεί στις νόµιµες διαδικασίες, ως Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Ιωάννινα   9-1-2013 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

     Η Πρόεδρος                                 Τα µέλη 

 

 

 

Μπακοπούλου Ευγενία                                  Μαυριά  Αλεξάνδρα 
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