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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ    Νo 7/9-5-2019 

 

συνεδριάσεως του Εφορευτικού Συμβουλίου της  Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας. 

Στην Κόνιτσα σήμερα στις 9 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε στα γραφεία 

της βιβλιοθήκης το Ε.Σ. ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κου. Ζήνδρου Βασιλείου, για να 

συζητήσει και να αποφασίσει για τα  παρακάτω θέματα:   

 

Θέμα 1ο: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών υλοποίησης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης 

επιχειρηματικότητας της περιοχής, πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης 

επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου 

«Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area, στα 

πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- 

ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020». 

 

Εισηγήτρια  η αναπληρώτρια Προϊσταμένη κα. Περσεφόνη Ντούλια και Γραμματέας η κα. Λαμπρινή 

Φίλιου, υπάλληλος της Βιβλιοθήκης. 

Αφού διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαρτία  αρχίζει η συνεδρίαση. 

 

Για το 1ο θέμα: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών υλοποίησης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης 

επιχειρηματικότητας της περιοχής, πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης 

επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου 

«Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area, στα 

πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- 

ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020». 

 

Η αναπλ. Προϊσταμένη έθεσε υπόψη στο συμβούλιο την απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού με την οποία προτείνεται η ανάδειξη της «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως 

προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 

υλοποίησης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης επιχειρηματικότητας της 

περιοχής, πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της 

πιλοτικής εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου «Establishment of Business Clubs for the enhancement 

of entrepreneurship in the cb area, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020», καθώς η προσφορά είναι πλήρης, 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Το Ε.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης, μελέτησε προσεκτικά το 

Ήταν παρόντες:  

1. ΒασίλειοςΖήνδρος Πρόεδρος 

2. Φρειδερίκη Παπαθεμιστοκλέους-Γαϊτανίδου                                          Αντιπρόεδρος 

3. ΕλένηΚαραγιάννη-Μήτσιου Τακτικόμέλος 

4. Αικατερίνη Δημάρατου                                             Τακτικόμέλος 

5. Ζδράβου Βασιλική Τακτικόμέλος 
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πρακτικό της επιτροπής και μετά από διαλογικήσυζήτηση,  

 

αποφασίζει 

 

Για το 1ο θέμα: Την ανάδειξη της «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού 

αναδόχου του διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 

υλοποίησης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης επιχειρηματικότητας 

της περιοχής, πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης επιχειρηματικότητας και 

αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου «Establishment of Business 

Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area, στα πλαίσια του 

προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 

2014-2020» και εξουσιοδοτεί την αναπληρώτρια προϊσταμένη να προβεί σε όλες τις νόμιμες 

ενέργειες. 

 

 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 

  

ΒασίλειοςΖήνδρος 1. Φρειδερίκη Παπαθεμιστοκλέους-Γαϊτανίδου  
2. Ελένη Καραγιάννη-Μήτσιου 

 3. Αικατερίνη Δημάρατου 

 4. Ζδράβου Βασιλική 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Από το βιβλίο πράξεων της Εφορείας 

 

Κόνιτσα, 10/5/2019 

 

 

Η Γραμματέας 

 

 

 

 

Λαμπρινή Φίλιου 

Η αναπλ. Προϊσταμένη 

 

 

 

 

Περσεφόνη Ντούλια 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Στην Κόνιτσα σήμερα στις 6 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε στα γραφεία της βιβλιοθήκης 

η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2019 η οποία συγκροτήθηκε με την 

απόφαση Νο. 10 της 5ης συνεδρίασης του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας 

στις 29/3/2019, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν για 

τον διαγωνισμό με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών υλοποίησης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών 

εργαστηρίων, διερεύνησης επιχειρηματικότητας της περιοχής, πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης 

επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής» στα πλαίσια του έργου «Establishment of Business 

Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» (Αρ. Διακήρυξης 2/2019, CPV 85312300-2). 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

1. Λαμπρινή Φίλιου Πρόεδρος 

2. Παναγιώτης Πάντος Μέλος 

3. Περσεφόνη Ντούλια Μέλος 

 

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση. 

Για το διαγωνισμό κατατέθηκε μία (1) προσφορά από την «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό 

πρωτοκόλλου παραλαβής 351/3-5-2019 και α.α. προσφοράς 1. 

Εξετάσθηκαν αρχικά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του φακέλου της προσφοράς. Διαπιστώθηκε ότι ήταν 

σφραγισμένος και έφερε τις ενδείξεις που οριζόταν με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και επιστολή με τα στοιχεία 

της εταιρείας. 

Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκε ο φάκελος και διαπιστώθηκε ότι περιείχε τρεις σφραγισμένους υποφακέλους: ο 

πρώτος  έφερε τον τίτλο «Δικαιολογητικά συμμετοχής», ο δεύτερος έφερε τον τίτλο «Τεχνική Προσφορά» και ο τρίτος 

τον τίτλο «Οικονομική προσφορά». 

Αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής», ελέγχτηκαν και μονογράφησαν από τα μέλη της 

επιτροπής τα δικαιολογητικά και διαπιστώθηκε η ορθότητά η ορθότητά τους, σύμφωνα με τους όρους της 

προκήρυξης. Ο φάκελος περιείχε σωστά συμπληρωμένα ΤΕΥΔ και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.  

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά, ελέγχτηκε και μονογράφηκε από τα μέλη της 

επιτροπής το περιεχόμενό του. 

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου βαθμολογείται βάση τα 

κατωτέρω και με τους συντελεστές βαρύτητας που παρουσιάζονται παρακάτω: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου 

προσέγγισης των προβλημάτων 

40% 

Κ2 Μεθοδολογία υλοποίησης και οργάνωσης έργου 15% 

Κ3 Ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών 

και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα 

25% 

Κ4 Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος/ εμπειρία της 

Ομάδας Έργου 

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                                   100% 

 

Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς με βάση τις απαιτήσεις και τη διακήρυξη του έργου για την εταιρεία 

«ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Κ1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου 

προσέγγισης των προβλημάτων 

120 

Κ2 Μεθοδολογία υλοποίησης και οργάνωσης έργου 120 

Κ3 Ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών 

και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα 

120 

Κ4 Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος/ εμπειρία της 

Ομάδας Έργου 

120 

 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = Σ1*Κ1 + Σ2*Κ2 + Σ3*Κ3 + Σ4*Κ4 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπολογίζεται ως εξής: 

Συνολική βαθμολογία= 40*120 + 15*120 + 25*120 + 20*120= 12.000 

Από τη βαθμολογία προκύπτει ότι η «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπερκαλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για 

την πραγματοποίηση της εργασίας και η επιτροπή συνεχίζει με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς. Αφού 

ελέγχτηκε και μονογράφηκε από τα μέλη της επιτροπής διαπιστώθηκε ότι η οικονομική προσφορά διαμορφώνεται 

ως εξής: 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 
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«ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 55.300,00€ 13.272,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 68.572,00 

 

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα 

προηγούμενα, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του 

τελικού βαθμού: 

Β = 0,85 * (Ui / Umax) + 0,15 * (Βmin / Βi) 

όπου: 

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

Ui = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα 

Umax = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

Βi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 

Βmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

 

Για τον μοναδικό προσφέροντα, την «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται ως 

εξής: 

Τελικός Βαθμός Προσφοράς= 0,85* (12.000/12.000) + 0,15 (68.572/68.572)= 100 

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Το υπ. αριθ πρωτ. 221/29-3-2019 πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 19REQ004700317/ 2019-03-29) 

3. Την αριθμ. 1- Πρακτικό 6ο/ 15-4-2019 (ΑΔΑ: Ψ88Δ46ΨΖΤ4-ΡΒΦ) απόφαση του εφορευτικού συμβουλίου για 

την επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ESTABLISMENT OF BUSINESS CLUBS FOR THE ENHANCEMENT 

OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CB AREA» με ακρωνύμιο “Business Clubs”, στα πλαίσια του προγράμματος 

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020”». 

4. Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών υλοποίησης 

εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης επιχειρηματικότητας της περιοχής, πιλοτικής 

εφαρμογής των κέντρων στήριξης επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής» στα 

πλαίσια του έργου «Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area, 
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στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 

2014-2020» (Αρ. Διακήρυξης 2/2019, CPV 85312300-2). 

5. Το γεγονός ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις επί του διαγωνισμού 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Στο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας την ανάδειξη της «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με αντικείμενο «Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών υλοποίησης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, διερεύνησης επιχειρηματικότητας της περιοχής, 

πιλοτικής εφαρμογής των κέντρων στήριξης επιχειρηματικότητας και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής» στα 

πλαίσια του έργου «Establishment of Business Clubs for the enhancement of entrepreneurship in the cb area, στα 

πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020», 

καθώς η προσφορά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Η επιτροπή 

 

 

 

Λαμπρινή Φίλιου 
Πρόεδρος 

 

 

 

Παναγιώτης Πάντος 
Μέλος 

 

 

 

Περσεφόνη Ντούλια 
Μέλος 
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