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ΘΕΜΑ: Έγκριση του υπ’ αρ. 3/07.03.2019 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και κατακύρωση του
αποτελέσματος της με αρ. 542/30.01.2019 (19PROC004391999) διακήρυξης συνοπτικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων για την
υλοποίηση του έργου «Διοργάνωση Διαβαλκανικού FORUM με τίτλο “Η ανάπτυξη των
διαβαλκανικών Υποδομών & Δικτύων ως μοχλών προώθησης της Επιχειρηματικότητας &
Καινοτομίας”».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:
i.

Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ισχύει.
ii.

Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄
143), όπως ισχύει.
iii.

Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -
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Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
iv.

Του ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α’) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
v.

Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
vi.

Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» (Α’ 204), όπως
ισχύει.
vii.

Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄112).
viii.

Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως

ισχύει.
ix.

Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
x.

Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και

Πολιτιστικά Θέματα”.
xi.

Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145) .

xii.

Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.
xiii.

Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά

Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» σε
συνέχεια του Π.Δ. 87/2018 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
3. Του Π.Δ.24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄20).
4. Του ΠΔ 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).
5. Του Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'), όπως
ισχύει.
6. Tης υπ΄ αρ. 46958/07-09-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών που αφορά στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών
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Αικατερίνη Νοτοπούλου.» (ΦΕΚ 3902 Β΄).
7. Την 158/2016 (ΦΕΚ 3698/τ.Β΄/16 Νοεμβρίου 2016) Απόφαση ‘Έγκριση “Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών’ της
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων .
8. Την υπ’ αριθ.

139850/21-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ του Φορέα 1007-999-0100000, στη
ΣΑΕ039 του έργου με κωδικό 2018ΣΕ03900007 «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ FORUM ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΩΣ
ΜΟΧΛΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

&

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ».

(ΑΔΑ

ΩΨΗΑ465ΧΙ8-ΗΓ9)
9. Το με αριθ. πρωτ. 215/11.01.2019 σχετικό πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Διεθνών
Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής που αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 19REQ004327306 2019-01-14.
10. Το με αρ. πρωτ. 384/29.01.2019 έγγραφο του Τμήματος Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για
την προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού παροχή υπηρεσιών οργάνωσης εκθέσεων
και συνεδρίων για την υλοποίηση του έργου «Διοργάνωση Διαβαλκανικού FORUM με
τίτλο “Η ανάπτυξη των διαβαλκανικών Υποδομών & Δικτύων ως μοχλών προώθησης της
Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας”».
11. Την ανάγκη υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής όσον αφορά τη διοργάνωση και
υλοποίηση του ως άνω έργου λόγω έλλειψης καταρτισμένου προσωπικού και απουσίας
εμπειρίας της Αρχής στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων αντίστοιχης εμβέλειας,
καθώς και την ανάγκη προκήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
12. Την υπ’ αρ. 542/30.01.2019 (19PROC004391999) διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων για την υλοποίηση του
έργου «Διοργάνωση Διαβαλκανικού FORUM με τίτλο “Η ανάπτυξη των διαβαλκανικών
Υποδομών

&

Δικτύων

ως

μοχλών

προώθησης

της

Επιχειρηματικότητας

&

Καινοτομίας”».
13. Τη με αρ.973/14.02.2019 Απόφαση της Υφυπουργού για την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου με ΑΔΑ: 78ΝΙ465ΧΘ7-ΓΛΧ
14. Το υπ’ αρ. 1359/07.03.2019 έγγραφο της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών
Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάζεται στο Τμήμα
Κρατικών Ενισχύσεων, Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού το υπ. αρ. 3/07.03.2019
Πρακτικό της Επιτροπής, που επισυνάπτεται ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
3
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1. Εγκρίνει στο σύνολό του το υπ. αρ. 3/7.03.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής
Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, το οποίο επισυνάπτεται ως
παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ως άνω διενεργηθέντος συνοπτικού διαγωνισμού
σύμφωνα με το κριτήριο αξιολόγησης της διακήρυξης, που είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, στην ένωση
εταιριών «BUTTERFLY Μ. ΕΠΕ – ΖΟΡΠΙΔΗΣ TRAVEL ATHENS» που αποτελείται από την εταιρία
ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με έδρα Μάρκου Μπότσαρη 11, 54643, Θεσσαλονίκη
και Α.Φ.Μ. 998098542 και την εταιρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
– ΖΟΡΠΙΔΗΣ TRAVEL ATHENS, με έδρα Μητροπόλεως 5, 10557 Αθήνα και Α.Φ.Μ. 800552183,
της οποίας η προσφορά ανήλθε στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα
ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (53.629,03€) άνευ Φ.Π.Α., ήτοι ποσό εξήντα έξι χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (66.500,00€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
3. Με την κοινοποίηση της παρούσας καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού καθώς δεν συντρέχουν λόγοι αναστολής της σύναψης σύμβασης κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα 105 και 127 του ν.4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την λήψη της
παρούσας προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης κατά τα οριζόμενα στην παρ.16.2. της
διακήρυξης (19PROC004391999).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):
- ΡΟΖΑ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, Μάρκου Μπότσαρη 11, 54643, Θεσσαλονίκη. email:
info@btf.gr
-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. – ΖΟΡΠΙΔΗΣ TRAVEL ATHENS,

Μητροπόλεως 5, 10557 Αθήνα. email: athens@zorpidis.gr
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γενική Διεύθυνση
3. Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης
4. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
5. Μέλη της επιτροπής διαγωνισμού
4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 542/30-01-2019 (19PROC004391999 2019-01-30)
Tης τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών στο πλαίσιο διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων για την
υλοποίηση του έργου «Διοργάνωση Διαβαλκανικού FORUM με τίτλο “Η ανάπτυξη των
διαβαλκανικών Υποδομών & Δικτύων ως μοχλών προώθησης της Επιχειρηματικότητας &
Καινοτομίας”», για το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), στο πλαίσιο
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Φορέα 1007-999-0100000 οικονομικού έτους
2019, ΣΑΕ 039 Ενάριθμος 2018ΣΕ03900007. Συνολικός Προϋπολογισμός έως 70.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 24%: 56.451,61 €). Κριτήριο
Αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας- τιμής.
Στη Θεσσαλονίκη, ημέρα Τετάρτη 6-3-2019 και ώρα 10:00 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 542/3001-2019 διακήρυξη (19PROC004391999), συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο 125 του 1ου
ορόφου του Διοικητηρίου, η επιτροπή διενέργειας διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών και
παροχής γενικών υπηρεσιών η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.393 /23-01-2019 απόφαση
της Υφυπουργού Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) ΑΔΑ: ΨΨΔΜ465ΧΘ7-ΙΕΚ και
απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
α) Γαλαζούλα Παναγιώτα, υπάλληλο ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α’, ως
Πρόεδρο.

β) Καρυπίδου Αλεξία, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β’,
ως μέλος.
γ) Δημητρακούδη Κωνσταντία, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’, ως
μέλος
Πρακτικά τηρούνται με φροντίδα της Προέδρου από την γραμματέα της επιτροπής, Άννα
Σαλονικίδου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων με βαθμό Α’.
Διαπιστώθηκε απαρτία της επιτροπής με την παρουσία τριών (3) μελών.
Ι.
Η επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η Ένωση εταιριών BUTTERFLY Μ. ΕΠΕ – ΖΟΡΠΙΔΗΣ TRAVEL
ATHENS, της εταιρίας Ρόζα Εδιάρογλου ΕΠΕ, Μάρκου Μπότσαρη 11, 54643, Θεσσαλονίκη και
της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ –ΖΟΡΠΙΔΗΣ TRAVEL
ATHENS, Μητροπόλεως 5, Αθήνα υπέβαλε εμπρόθεσμα τον με αρ. πρωτ. 1169/28-02-2019
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1042/19-2-2019 σχετικής
πρόσκλησης, που απέστειλε το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, Προμηθειών και Διαχείρισης
Υλικού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση του ως άνω φακέλου
δικαιολογητικών κατακύρωσης, στον οποίο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έγγραφα:
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Δικαιολογητικά Κατακύρωσης άρθρου 13 της διακήρυξης

ΡΟΖΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ

ΙΚΕ-ZORPIDIS
TRAVEL ATHENS

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
ΙΩΑΝΝΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ

GRAFIS –

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ

ΧΟΥΤΟΣ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ

& ΣΙΑ ΟΕ

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΤΕΧΝΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΕ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ

13.1

Νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση

√

√

√

√

√

13.2

Απόσπασμα ποινικού μητρώου

√

√

√

√

Βεβαίωση υποβολής
αιτήματος από το
Τμήμα ποινικού
μητρώου και
απονομής χάριτος

13.3.α.

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

√

√

√

√

√

13.3.β.

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

√

√

√

√

√

13.4.

Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ /Ένορκη Βεβαίωση

√

√

√

√

√

13.5.α.

Υπεύθυνη δήλωση για 6.1.3 της διακήρυξης

√

√

√

√

√

13.5.β.

Πιστοποιητικά από δικαστικές αρχές (περί μη

√

√

√

√

√

πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή
διαδικασίας εξυγίανσης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή εκκαθάρισης κλπ)
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Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου - Υπηρεσία ΓΕΜΗ

√

√

√

√

√

Taxis μη αναστολή δραστηριοτήτων

√

√

√

√

√

13.6α.

Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου

√

√

√

√

√

13.6β.

Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΗΤΕ

-

√

-

-

-

13.7.

Δημοσιευμένοι ισολογισμοί 3 τελευταίων

√

√

-

-

-

√

-

-

-

-

οικονομικών χρήσεων
13.8.Ι

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή πιστοποιητικό
τεκμηρίωσης, αντίγραφο σύμβασης 3 διεθνών
συνεδρίων (5ετία)

13.8.ΙΙΙ

Αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 9001:2015
Αντίγραφο πιστοποιητικού ISO 22000

√

√
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ΑΔΑ: ΩΒΡΔ465ΧΘ7-Ζ5Ξ
Για τα απαιτούμενα για τα μέλη της ομάδας
13.8.ΙΙα Βιογραφικό σημείωμα Υπεύθυνου Έργου και του Αναπληρωτή

√

13.8.ΙΙβ Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις συμβάσεις εργασιακής εμπειρίας

√

13.8.ΙΙγ

√

Τίτλοι σπουδών και απόδειξης της γνώσης της Αγγλικής
γλώσσας

13.8.ΙΙδ Υπεύθυνες δηλώσεις μελών της Ομάδας Έργου

Επιπλέον των ανωτέρω κατέθεσαν Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης δάνειας εμπειρίας
και υπεργολαβίας:
1. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένες από τους
νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών της ένωσης, στις οποίες δηλώνονται οι
εξωτερικοί συνεργάτες στους οποίους στηρίζεται ο προσφέρων, (πεδίο ΤΕΥΔ IV.Γ)
και
Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 υπογεγραμμένες από τους εξωτερικούς
συνεργάτες, στην οποία δηλώνεται ότι θα παράσχουν στον προσφέροντα
οικονομικό φορέα τους αναγκαίους πόρους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο
διαγωνισμό.
2. Ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ των μερών για τις υπεργολαβίες.

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και διαπίστωσε ότι
πληρούνται οι όροι της διακήρυξης, προχώρησε ομόφωνα στην αποδοχή τους,
επισημαίνοντας ότι αποδέχεται την εκ των υστέρων (μετά την ημερομηνία υποβολής
της προσφοράς) έκδοση των δικαιολογητικών που αφορούν στα τα αποσπάσματα
ποινικού μητρώου και τα λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δικαστικές
αρχές σύμφωνα με το 5035/28-9-2018 (ΑΔΑ : 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Διαπίστωσε, επίσης ότι ο υπεργολάβος GRAFIS – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ δεν κατέθεσε το προβλεπόμενο από την παρ.2 του άρθρου 13
απόσπασμα ποινικού μητρώου, αλλά βεβαίωση υποβολής αιτήματος έκδοσης
ποινικού μητρώου (βλ. ως άνω πίνακα) και αποφάσισε ομόφωνα βάσει της παρ.1 του
άρθρου 103 του ν. 4412/2016 να ζητηθεί η προσκόμιση του απαιτούμενου
δικαιολογητικού εντός πέντε (5) ημερών.
Η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης μέχρι την παραλαβή του
δικαιολογητικού.
Η Πρόεδρος: Γαλαζούλα Παναγιώτα
Τα μέλη: 1. Καρυπίδου Αλεξία
2. Δημητρακούδη Κωνσταντία
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με το υπ’ αριθ. 1337/07-3-2019 έγγραφο κατατέθηκε στη Γραμματεία του
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) το δικαιολογητικό που
ζητήθηκε με το υπ’ αριθ. 1334/07-03-2019 έγγραφο της επιτροπής.
Στη Θεσσαλονίκη 7 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε
συνεδρίαση στο γραφείο 125 του 1ου ορόφου του Διοικητηρίου, η επιτροπή
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διενέργειας διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.393 /23-01-2019 απόφαση της Υφυπουργού
Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) ΑΔΑ: ΨΨΔΜ465ΧΘ7-ΙΕΚ και
απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
α) Γαλαζούλα Παναγιώτα, υπάλληλο ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού
με βαθμό Α’, ως Πρόεδρο.
β) Καρυπίδου Αλεξία, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με
βαθμό Β’, ως μέλος.
γ) Δημητρακούδη Κωνσταντία, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με
βαθμό Α’, ως μέλος.
Πρακτικά τηρούνται με φροντίδα της Προέδρου από την γραμματέα της επιτροπής,
Άννα Σαλονικίδου, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων με
βαθμό Α’.
Διαπιστώθηκε απαρτία της επιτροπής με την παρουσία τριών (3) μελών.
Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο του προσκομισθέντος δικαιολογητικού (απόσπασμα
ποινικού μητρώου) και αποφάσισε να το κάνει αποδεκτό.

ΙΙ. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Ένωση εταιριών BUTTERFLY
Μ. ΕΠΕ – ΖΟΡΠΙΔΗΣ TRAVEL ATHENS, της εταιρίας Ρόζα Εδιάρογλου ΕΠΕ, Μάρκου
Μπότσαρη 11, 54643, Θεσσαλονίκη και ΑΦΜ 998098542 και της εταιρίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ –ΖΟΡΠΙΔΗΣ TRAVEL ATHENS,
Μητροπόλεως 5, Αθήνα και ΑΦΜ 800552183 έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά
και έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 και πληρούνται οι όροι της
υπ’ αριθ. 542/30-01-2019 διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΟΩΝ465ΧΘ7-ΥΘΘ), οπότε και εισηγείται
ομόφωνα την κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού στην
Ένωση εταιριών BUTTERFLY Μ. ΕΠΕ – ΖΟΡΠΙΔΗΣ TRAVEL ATHENS, της εταιρίας Ρόζα
Εδιάρογλου ΕΠΕ, Μάρκου Μπότσαρη 11, 54643, Θεσσαλονίκη και ΑΦΜ 998098542
και της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ –ΖΟΡΠΙΔΗΣ
TRAVEL ATHENS, Μητροπόλεως 5, Αθήνα και ΑΦΜ 800552183, έναντι συνολικού
ποσού πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ
(53.629,03€) άνευ Φ.Π.Α., ήτοι ποσό εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (66.500,00€)
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α
Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και
υπογράφεται από την επιτροπή σε τρία (3) πρωτότυπα.
Η Πρόεδρος Γαλαζούλα Παναγιώτα
Τα μέλη:

1. Καρυπίδου Αλεξία
2. Δημητρακούδη Κωνσταντία
Θεσσαλονίκη, 7/3/2019
Για την ακρίβεια του πρακτικού
Η Γραμματέας
Άννα Σαλονικίδου

9

