
 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
της  30ης Αυγούστου 2019 

 
 
Στην Ερμούπολη της Σύρου σήμερα, Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00 
στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ερμούπολη της Σύρου, επί της 
συμβολής των οδών Απόλλωνος και Λαδοπούλου (εντός του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων) συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 
 
Τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν οι: 
 

1. Γιάννης Ρούσσος, Πρόεδρος 
2. Ισίδωρος Ροσσολάτος, Α΄ Αντιπρόεδρος 
3. Ιωάννης Παλαιολόγος, Β’ Αντιπρόεδρος 
4. Αλοϊσία – Άννα Βακονδίου, Γενική Γραμματέας 
5. Λεονάρδος Ρούσσος, Οικονομικός Επόπτης 
6. Νικόλαος Χαλαβαζής, Μέλος 
7. Φραγκίσκος Ρούσσος, Μέλος 

 
 
Θέμα 4ο: «Επικύρωση του από 31/7/2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για 
την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση του διαγωνισμού για  την 
«Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος και παραγωγή & προσθήκη ψηφιακού 
περιεχομένου» της πράξης «Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα 
της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας» 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, υπενθυμίζει στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου τον διαγωνισμό με  αρ. πρωτ. 329 /03-07-2019 για την ανάδειξη 
αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη 
Ηλεκτρονικού Καταστήματος και παραγωγή & προσθήκη ψηφιακού περιεχομένου» 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία» της Πράξης «Δημιουργία 
Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της αγροδιατροφής και της 
γαστρονομίας» και θέτει υπόψη τους το πρακτικό 1/31.7.2019 της επιτροπής 
διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την από 3/7/2019 απόφαση του δ.σ.: 

 
 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Αριθμ. Πρωτ : 1/31.07.2019 

 

             ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 329/03-07-2019) 

για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο «Ανάπτυξη 

Ηλεκτρονικού Καταστήματος και παραγωγή & προσθήκη ψηφιακού 

περιεχομένου» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία» 

της Πράξης «Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της 

αγροδιατροφής και της γαστρονομίας», η οποία υλοποιείται μέσω του 

Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού του Νοτίου Αιγαίου και 

χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους ΠΔΕ  

Στην Ερμούπολη την Τετάρτη 31/07/2018, συνεδρίασε η Επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (Α.Π. Πρόσκλησης 

329/03-07-2019) η οποία απαρτίζεται (σύμφωνα με την από 03/07/2019 απόφαση 

Δ.Σ. της ΕΤΑΠ) από:  

 Πρόεδρος: Βάλβης Κωνσταντίνος (Στέλεχος ΕΤΑΠ), 

 Μέλος: Μπάρτζος Νικόλαος (Στέλεχος ΕΤΑΠ), 

 Μέλος: Ρούσσου Μαρία (Στέλεχος ΕΤΑΠ), 

με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει το έργο «Ανάπτυξη 

Ηλεκτρονικού Καταστήματος και παραγωγή & προσθήκη ψηφιακού περιεχομένου» 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία» της Πράξης «Δημιουργία 

Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της αγροδιατροφής και της 

γαστρονομίας», η οποία υλοποιείται μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού 

Σκοπού του Νοτίου Αιγαίου και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους ΠΔΕ.  

 



Μετά την παρέλευση της ώρας που καθορίζεται στη διακήρυξη (14:00), ο Πρόεδρος 

της ανωτέρω Επιτροπής προχώρησε στην αποσφράγιση των προσφορών που 

υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού. 

Στον διαγωνισμό προσήλθε και κατέθεσε εμπρόθεσμα σφραγισμένη προσφορά η 

παρακάτω εταιρεία: 

  

1. Η εταιρεία  ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε., προσφορά με Αρ. Πρωτ.: 

378/31.07.2019. 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3, παρ. 3.1 του Κεφαλαίου Ι του Μέρους Β της 

διακήρυξης, η Επιτροπή προχώρησε στην μονογραφή και αποσφράγιση του κυρίως 

φακέλου της προσφοράς και πιστοποίησε ότι σε αυτόν υπάρχουν τρεις υποφάκελοι 

με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους και μονόγραψε. 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή αποσφράγισε τον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και 

μονόγραψε τα περιεχόμενά του, αποσφράγισε τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και μονόγραψε τα περιεχόμενά του, και αποσφράγισε τον υποφάκελο 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και μονόγραψε τα περιεχόμενά του. 

Η Επιτροπή προέβη στο πρώτο στάδιο διενέργειας της αξιολόγησης, που ήταν ο 

έλεγχος των  «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» της υποβληθείσας προσφοράς και 

διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε. καλύπτει τους όρους της 

Πρόσκλησης σχετικά με τα οριζόμενα για τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

Εν συνεχεία, η Επιτροπή εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

και αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κάποια παρατυπία όσον αφορά την κάλυψη των 

προβλεπομένων της διακήρυξης (Α.Π. Διακήρυξης: 329/03-07-2019), προχώρησε 

στη βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς ως ακολούθως: 

ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ανηγμένη 
βαθμολογία 

Σταθμισμένη 
βαθμολογία 

A ΟΜΑΔΑ Α: σ1  (80% )               
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ και 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
    

Α 1 Κατανόηση του αντικειμένου και 
των απαιτήσεων του έργου, 
σαφήνεια της πρότασης 

20% 100 20



A 2 Προτεινόμενη προσέγγιση και 
μεθοδολογία για την υλοποίηση του 
Παραδοτέου  

60% 100 60

  ΟΜΑΔΑ Β:       

Β ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ σ2  (20% )                                   

B 1 Οργάνωση και Διοίκηση του έργου 
(Σχήμα Διοίκησης.   Δομή, Σύνθεση 
και Οργάνωση της Ομάδας Έργου. 
Λειτουργικότητα  σε σχέση με τις 
απαιτήσεις του έργου σε όρους 
ποιότητας παραδοτέων και 
ρεαλιστικότητας 
χρονοδιαγράμματος, 
(οργανόγραμμα, λειτουργία, τρόπος 
συνεργασίας, ροή εργασιών, 
εξειδίκευση ρόλων) 

20% 100 20

  100,0
 

Η Επιτροπή τεκμηριώνει ανακεφαλαιωτικά τις παραπάνω βαθμολογίες ως εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ Α. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

 

Κριτήριο Α1: Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του έργου, 

σαφήνεια της πρότασης 

 

Προσφορά της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε.»   (100) 

Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών 

 

 

Κριτήριο Α2: Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία για την υλοποίηση 

του Παραδοτέου  

 

Προσφορά της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε.»   (100) 

Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Κριτήριο Β1: Οργάνωση και Διοίκηση του έργου (Σχήμα Διοίκησης, Δομή, 

Σύνθεση και Οργάνωση της Ομάδας Έργου, Λειτουργικότητα  σε σχέση με 

τις απαιτήσεις του έργου σε όρους ποιότητας παραδοτέων και 

ρεαλιστικότητας χρονοδιαγράμματος, (οργανόγραμμα, λειτουργία, τρόπος 

συνεργασίας, ροή εργασιών, εξειδίκευση ρόλων) 



 

Προσφορά της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε.»   (100) 

Ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών 

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της ως άνω υποψηφίας προβαίνοντας σε λεπτομερή έλεγχο των 

περιεχομένων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.6.3, Κεφάλαιο Ι, 

Μέρος Β της παρούσας, ως προς την εγκυρότητα και πληρότητα του φακέλου, και 

διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κάποια παρατυπία όσον αφορά την κάλυψη των 

προβλεπομένων της διακήρυξης (Α.Π. Διακήρυξης: 329/03-07-2019). 

Η ΕΔ κατέγραψε το ύψος της οικονομικής προσφοράς της υποψηφίου που ανέρχεται 

σε: 

1) Η οικονομική προσφορά της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε.» 

ανέρχεται σε σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ (47.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. ύψους 

έντεκα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (11.280,00 €), ήτοι συνολικά πενήντα 

οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (58.280,00 €). 

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή υπολόγισε τη συνολική βαθμολογία της υποψήφιου εταιρίας 

«ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, Κεφαλαίου 

3, Μέρους Β της διακήρυξης, ως ακολούθως: 

Λi = [0,8 * (Βi / Βmax) + 0,2 * (Kmin/Ki)]*100 

= [0,8 * (100/100) + 0,2 * (47.000,00/47.000,00)]*100 

= (0,8 * 1) + (0,2 * 1) 

= 100 

 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή: 

1. Την ανακήρυξη της υποψήφιας εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε.», ως 

προσωρινού αναδόχου του έργου.  

 

 

Το παρόν συντάσσεται και υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα. 
 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

   



 

Βάλβης Κωνσταντίνος 

Πρόεδρος 

 

Μπάρτζος Νικόλαος 

Μέλος 

 

Ρούσσου Μαρία 

Μέλος 

 
 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤ.Α.Π.ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει: 
 
1. Την ανακήρυξη της υποψήφιας εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε.Ε.», ως 

προσωρινού αναδόχου του έργου.  
2. Την ενημέρωση του προσωρινού αναδόχου για την υποχρέωση αποστολής των 

προβλεπόμενων δικαιολογητικών.  
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

Η Γενική Γραμματέας 

Γιάννης Ρούσσος Λουίζα Άννα Βακονδίου       

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

Γιάννης Ρούσσος 


