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1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

 
για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης 

για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4  για το εγκεκριμένο έργο 

“Παραδοσιακό πρωινό της διασυνοριακής περιοχής: Πρόγραμμα Επωνυμίας 

(Branding) και Εφαρμογή Κινητών Συσκευών (Mobile Application) για τη 

διατήρηση και προώθηση της κοινής παραδοσιακής γαστρονομίας” (Traditional 

Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for the 

preservation and promotion of common traditional gastronomy -  CBTB)  και 

κωδικό MIS 5032336, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA – CBC «Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020» 

Σε συνέχεια της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του Επιμελητηρίου για την 

ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την 

υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4  για το εγκεκριμένο “Παραδοσιακό πρωινό 

της διασυνοριακής περιοχής: Πρόγραμμα Επωνυμίας (Branding) και Εφαρμογή 

Κινητών Συσκευών (Mobile Application) για τη διατήρηση και προώθηση της κοινής 

παραδοσιακής γαστρονομίας” (Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme 

and Mobile Application for the preservation and promotion of common traditional 

gastronomy -  CBTB) και κωδικό MIS 5032336, που συγχρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA – CBC «Ελλάδα- Αλβανία 

2014-2020,  στις 12.05.2020 και της διενέργειας του διαγωνισμού σήμερα στις 

25.05.2020 ώρα 12:00, έγινε η αποσφράγιση.  

Στην διαδικασία, όπως επεσήμανε η Πρόεδρος, έλαβε μέρος ένας υποψήφιος, η 

εταιρεία «LIVING PROSPECTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ» (Αρ. Πρωτ.: 1083/25-05-2020 ώρα 11.22 π. μ.) που 

υπέβαλε φάκελο έγκυρα και έγκαιρα. Στην αποσφράγιση δεν παρίστατο εκπρόσωπος 

του υποψηφίου.  

Η Επιτροπή διερεύνησε αν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία δημοσιότητας 

και διαπίστωσε ότι είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

ΚΗΜΔΗΣ, ανάρτηση στο portal κλπ).  Κατά συνέπεια, με βάση το άρθρο 106 του ν. 

4412/2016, όπου και ορίζονται οι περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών, 

στην οποία δεν προβλέπεται ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, 

η Επιτροπή εισηγείται η διαγωνιστική διαδικασία να ολοκληρωθεί κανονικά.    

Η Επιτροπή σύμφωνα με τις προβλέψεις του  Άρθρου 100 παρ. 4 Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών θα διενεργήσει την αξιολόγηση σε ένα (1) στάδιο 

(Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά)  κατά συνέπεια θα 

συνταχθεί ένα (1) Πρακτικό το οποίο θα υποβληθεί στα αρμόδια όργανα που μπορούν 

να λάβουν απόφαση με μια απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα, σύμφωνα με 

τις προβλέψεις του ως άνω άρθρου αλλά και του άρθρου 117 του Ν. 4412/16.  

Έγινε αποσφράγιση και μονογραφή του μοναδικού φακέλου προσφοράς του ανωτέρω 

οικονομικού φορέα και των υπό φακέλων δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών. Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής προέβησαν σε αποσφράγιση και 
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μονογραφή των στοιχείων του φακέλου δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη και τον Ν. 4412/16. Κατά την 

διαδικασία αποσφράγισης και μονογραφής ανεγνώσθησαν από την Επιτροπή η 

εγγυητική επιστολή της προσφοράς.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή, αφού έλεγξε σε πρώτη φάση τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής του υποψήφιου οικονομικού φορέα και διαπίστωσε για αυτόν τα 

ακόλουθα: 

Ο οικονομικός φορέας LIVING PROSPECTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ έχει προσκομίσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 

απαιτούνται στην προκείμενη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.3. «Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά και 

η τεχνική του προσφορά καλύπτει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.4.3.2 της διακήρυξης. Επίσης, η τεχνική προσφορά 

του οικονομικού φορέα έχει συνταχθεί ως υποδεικνύεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της 

διακήρυξης.  

Συνεπώς, ο οικονομικός φορέας «LIVING PROSPECTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ» προκρίνεται για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση 

της υποβληθείσας Τεχνικής της  Προσφοράς. 

Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατά την ίδια συνεδρίαση προέβη 

σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα  «LIVING 

PROSPECTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», σύμφωνα με 

τις παραγράφους 2.3.1 «Κριτήριο ανάθεσης» και  2.3.2 «Βαθμολόγηση και κατάταξη 

προσφορών» της διακήρυξης και κατέληξε στην ακόλουθη βαθμολογία: 

Κριτήριο Κ1: Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων της Διακήρυξης 

και του Έργου για την άρτια υλοποίησή του 

Αιτιολόγηση: Ο Υποψήφιος οικονομικός φορέας αναλύει αρκετά ικανοποιητικά το 

πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA – CBC «Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020, 

παρουσιάζοντας τους βασικούς του άξονες καθώς τους ειδικούς στόχους που πρόκειται 

να επιτευχθούν μέσω αυτού εστιάζοντας κυρίως στον ειδικό στόχο 2.1 «Διατήρηση 

των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη της 

διασυνοριακής περιοχής» στον οποίο εντάσσεται το έργο CBTB. Ακολούθως ο 

υποψήφιος ανάδοχος έχει πραγματοποιήσει λεπτομερή ανάλυση των στόχων του έργου 

καθώς και των πιθανών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση του. 

Επίσης, παρουσιάζει την σύνδεση του έργου με σχετικές πολιτικές της ΕΕ αλλά και 

εθνικές πολιτικές στον τομέα της Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων και ειδικότερα των στοιχείων της φυσικής, ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό την επίτευξη μιας αειφόρου τουριστικής 

ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, κάνει λεπτομερή παρουσίαση της οργανωτικής δομής της 

ομάδας έργου αλλά και των μελών που απαρτίζουν αυτή αλλά και των συναφών έργων 

που έχει υλοποιήσει κατά το παρελθών. Συνεπώς, με όλα τα ανωτέρω ο υποψήφιος 

ανάδοχος αποδεικνύει ότι έχει κατανοήσει πλήρως τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις 

της υπό ανάθεση σύμβασης αλλά και τους στόχους που επιδιώκει να πετύχει το 

Επιμελητήριο Κέρκυρας μέσω αυτής.  

Βαθμολογία: 110 
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Κριτήριο Κ2: Μεθοδολογία υλοποίησης για την άρτια υλοποίηση του έργου και 

των παραδοτέων 

Αιτιολόγηση: Ο Υποψήφιος παρουσιάζει την μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για 

την υλοποίηση της υπό ανάθεσης σύμβασης, καθ’ όλη την διάρκεια αυτής, και στην 

οποία περιέχονται η ανάλυση του αντικειμένου αυτής, η εκτίμηση δυσκολιών και 

ιδιαιτεροτήτων και το σχέδιο αντιμετώπισης αυτών. Η εν λόγω ανάλυση φτάνει σε 

επίπεδο παραδοτέου, αναφέροντας για το κάθε ένα από αυτά τις ενέργειες που θα 

πραγματοποιηθούν για την υλοποίηση τους παραθέτοντας μάλιστα και ενδεικτική δομή 

που θα έχουν (π.χ. περιεχόμενα αναφορών). Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος 

περιγράφει τα διαθέσιμα μέσα αλλά και τον τρόπο με τον οποία θα διαχειριστεί και θα 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα / κινδύνους που πιθανόν μπορεί να ανακύψουν κατά την 

διάρκεια υλοποίησης του έργου μέσω του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που θα 

εφαρμόσει. 

Ως εκ τούτου συμπεραίνεται ότι ο υποψήφιος έχει κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες και 

τις ιδιαιτερότητες του έργου και η παρατιθέμενη μεθοδολογία υλοποίησης από αυτόν 

χαρακτηρίζεται ως επαρκής και αποτελεσματική.  

Βαθμολογία: 108 

Κριτήριο Κ3: Χρονοδιάγραμμα Έργου και Διασφάλιση ποιότητας έργου & 

Παραδοτέων 

Αιτιολόγηση: Ο Υποψήφιος Ανάδοχος παραθέτει αναλυτικό ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στην υπό διακήρυξη 

σύμβαση δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι έχει κατανοήσει πλήρως τις απαιτήσεις 

και τις δυσκολίες υλοποίησης αυτών. Η προαναφερόμενη περιγραφή συνοδεύεται και 

με σχηματική απεικόνιση μέσω ενός χρονοδιαγράμματος GANTT. Η ανάλυση του 

χρονοδιαγράμματος του Υποψηφίου Αναδόχου εκτείνεται ανά Πακέτο Εργασίας, ανά 

Δραστηριότητα και ανά Παραδοτέο. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος παραθέτει με αναλυτικό τρόπο τις μεθόδους και τα εργαλεία 

που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου προκειμένου να 

πετύχει την διασφάλιση της ποιότητας του έργου αλλά και των συγκεκριμένων 

παραδοτέων που συμπεριλαμβάνονται στην υπό προκήρυξη σύμβαση. Επίσης, ο 

υποψήφιος ανάδοχος έχει προνοήσει εντός της Ομάδας έργου του να υπάρχει στέλεχος 

το οποίο να έχει ως κύριο καθήκον του τη σωστή εφαρμογή των ποιοτικών προτύπων 

εργασίας. Γενικότερα η μεθοδολογία για τη διασφάλιση ποιότητας που περιγράφει ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος κρίνεται ως ικανοποιητική. 

Βαθμολογία: 110 

Κριτήριο Κ4: Οργάνωση, Διοίκηση, Πληρότητα Ομάδας Έργου 

Αιτιολόγηση: Η Ομάδα Έργου που παρουσιάζει ο Υποψήφιος ανάδοχος απαριθμεί 

επτά (7) μέλη διαφόρων ειδικοτήτων, ο ρόλος των οποίων αποτυπώνεται λεπτομερώς 

στο Οργανόγραμμα καθώς και στην ενότητα της τεχνικής του προσφοράς με τίτλο 

«Αναλυτική Περιγραφή Ρόλων και Τρόπου Συνεργασίας Ομάδας έργου».   

Επιπλέον, από τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου προκύπτει 

ότι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε έργα συναφή με το υπό προκήρυξη έργο και ως εκ 

τούτου υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που τίθενται από την Διακήρυξη σχετικά με τα 

τυπικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν αυτά.   
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Τέλος, ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο την Ομάδα Έργου 

ώστε να υπάρχουν διακριτά επίπεδα διοίκησης και καθώς και σαφής ρόλος για κάθε 

ένα από τα μέλη αυτής. 

Βαθμολογία: 112 

Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει ο ακόλουθος συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολόγησης 

της τεχνικής προσφοράς του Προσφέροντα: 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού εισηγείται προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητήριου Κέρκυρας την παραδοχή της προσφοράς του 

οικονομικού φορέα «LIVING PROSPECTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ»  (Αρ. Πρωτ.: 1083/25-05-2020), με συνολική βαθμολογία 

τεχνικής προσφοράς 109,60 και προχωράει στην αξιολόγηση της οικονομικής της 

προσφοράς. 

Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα «LIVING PROSPECTS 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ» διαπιστώθηκε ότι είναι 

σύμφωνη με την ενότητα 2.4.4 «Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/ 

Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» και το ΠΑΡΑΤΗΜΑ V της 

διακήρυξης, η δε προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων 

χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών  

(54.679,83€) πλέον ΦΠΑ δεκατριών χιλιάδων εκατό είκοσι τριών ευρώ και 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Κ1 Κατανόηση του 

αντικειμένου και 

των απαιτήσεων 

της Διακήρυξης 

και του Έργου 

για την άρτια 

υλοποίησή του 

110 30% 33,00 

Κ2 Μεθοδολογία 

υλοποίησης για 

την άρτια 

υλοποίηση του 

έργου και των 

παραδοτέων 

108 20% 21,60 

Κ3 Χρονοδιάγραμμα 

Έργου και 

Διασφάλιση 

ποιότητας έργου 

& Παραδοτέων  

110 20% 22,00 

Κ4 Οργάνωση, 

Διοίκηση, 

Πληρότητα 

Ομάδας Έργου 

112 30% 33,60 

ΣΥΝΟΛΟ  100,00% 109,60 
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δεκαέξι λεπτών (13.123,16€), ήτοι συνολικού ποσού εξήντα επτά χιλιάδων 

οκτακοσίων δυο ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (67.802,99€). 

Στη συνέχεια η Επιτροπή σύμφωνα και με την ενότητα 2.3.2 «Βαθμολόγηση και 

κατάταξη προσφορών» της Διακήρυξης, συνέταξε τον παρακάτω πίνακα και κατέληξε 

στην τελική  βαθμολογία με βάση τον τύπο: 

Bj= 90Tj/Tmax + 10 Kmin/Kj 

Bj = συνολική βαθμολογία της Προσφοράς j 

Τj = Η συνολική βαθμολογία των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης της προσφοράς j 

Tmax = Η μέγιστη συνολική βαθμολογία των τεχνικών Κριτηρίων αξιολόγησης των 

προσφορών Kj = Η συνολική τιμή της Προσφοράς j (χωρίς τον ΦΠΑ) Kmin = Η 

μικρότερη συνολική τιμή των Προσφορών (χωρίς τον ΦΠΑ) 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Τεχνική 

Προσφορά 

Οικονομική 

προσφορά (€) 

Συνολική 

Βαθμολογία 

1  «LIVING PROSPECTS 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΠΕ» 

109,60 54.679,83 ΣΒi= 90 x 109,60/ 

109,60 + 10 x 

54.679,83/54.679,83 

= 100 

 

Ακολούθως και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της 

Διακήρυξης, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού εισηγείται την προσωρινή 

κατακύρωση του Διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «LIVING PROSPECTS 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ» για το ποσό των 

πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τριών 

λεπτών  (54.679,83€) πλέον ΦΠΑ δεκατριών χιλιάδων εκατό είκοσι τριών ευρώ 

και δεκαέξι λεπτών (13.123,16€), ήτοι συνολικού ποσού εξήντα επτά χιλιάδων 

οκτακοσίων δυο ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών  (67.802,99€). 

Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε την διαδικασία καταγραφής και ελέγχου 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και 

οικονομικών προσφορών, κλείνει το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η διαδικασία μπορεί να συνεχισθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν.4412/16 

και την διακήρυξη και να ζητηθεί η προσκόμιση, εντός της προβλεπόμενης κατά νόμο 

και διακήρυξη προθεσμίας, των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, τα οποία αφού 

ελεγχθούν και εγκριθούν μόνο τότε μπορεί να κηρυχθεί οριστικός Ανάδοχος 

αποφασισθεί η κατακύρωση και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.  

 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας 

 

H Πρόεδρος     Τα μέλη 

 

Σπυριδούλα Κουλούρη  Μαρία Γαστεράτου   Ελένη Κόκκοτα 


