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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Πρακτικά συνεδρίας του Συμβουλίου Προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου
που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Λογιστηρίου

την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Παρόντες: κος Ανδρέας Ζαχαριάδης, Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, -
Πρόεδρος

κος Ανδρέας Αντωνιάδης, Ανώτερος Λογιστής
κα Στέλλα Μολέσκη, Ανώτερη Λογίστρια
κος Ευστράτιος Ματθαίου,

Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου
κα Χριστίνα Στεφάνου, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου Α'

-/

> Μέλη

Γραμματέας: κα Ανδρούλα Κυριάκου

c 13.25.050.010.026.002 Μίνι_Διαγωνισμο^ για την "Αγορά υπηρεσιών για τη
διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων δαπανών και
δειγματοληπτικών επαληθεύσεων της ένταξης έργων
στα^ττλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας και του Σχεδίου Προώθησης της
Ενεργειακής Αναβάθυισηο και Χρήσης ΑΠΕ για τις
κατοικίες" του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου.
Βιομηχανίας & Τουρισμού - Διαγωνισμός ΓΛ6/2015-6

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφορών κος Ανδρέας Ζαχαριάδης, Βοηθός Γενικός
Λογιστής της Δημοκρατίας, καλωσόρισε τα Μέλη του Συμβουλίου Προσφορών του
Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ) και μελετήθηκε η σχετική με το πιο πάνω
θέμα Έκθεση Αξιολόγησης που υποβλήθηκε με την επιστολή αρ. φακ.
13.25.050.010.026.002 ημερ. 3/12/2018.

2. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στην κα Ελενα
Δημοσθένους, Βοηθό Λογιστικό Λειτουργό, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η
οποία ανέφερε ότι αντικείμενο του παρόντα Μίνι Διαγωνισμού είναι η αγορά υπηρεσιών
με σκοπό τη διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων δαπανών και δειγματοληπτικών
επαληθεύσεων της ένταξης έργων συγχρηματοδοτούμενων από Ταμεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Μετά από
σύντομη αναφορά στο ιστορικό της Συμφωνίας, η κα Δημοσθένους παρουσίασε την
αξιολόγηση του παρόντα Μίνι Διαγωνισμού ο οποίος έχει ως κριτήριο ανάθεσης την
προσφορά που πέρασε επιτυχώς όλα τα στάδια αξιολόγησης και που, μετά τις
απαιτούμενες αναπροσαρμογές, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
βάσει τιμής συνολικά.

3. Μετά την αποχώρηση της κας Δημοσθένους, το Συμβούλιο Προσφορών του ΓΛτΔ
αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιον του, κατόπιν συζήτησης και
ανταλλαγής απόψεων, ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
όπως η εν λόγω Σύμβαση ανατεθεί στην Κοινοπραξία Joannides & Co. Ltd και Nexia
Poyiadjis η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής συνολικά.
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4. Σημειώνεται ότι ο πιο πάνω επιτυχόντας προσφοροδότης θα κληθεί να υπογράψει
δύο (2) Συμβάσεις ως ακολούθως:

(Ι) Με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού για τα
είδη ελέγχου (Α) και (Β) τα οποία αφορούν στη Διενέργεια Διοικητικών
Επαληθεύσεων Αιτημάτων Καταβολής Χορηγίας και Επιτόπιων
Επαληθεύσεων αντίστοιχα, για το συνολικό ενδεικτικό ποσό των
€145.600,00 [€240 ανα αίτημα πληρωμής που θα εξετάζεται για το είδος
ελέγχου (Α) Κατηγορία 1, €75 ανά αίτημα πληρωμής που θα εξετάζεται yia
το είδος ελέγχου (Α) Κατηγορία 2 και €50 ανά αίτημα πληρωμής που θα
εξετάζεται για το είδος ελέγχου (Β)]' και

(II) Με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού &
Ανάπτυξης για το είδος ελέγχου (Γ) το οποίο αφορά στη Διενέργεια
Δειγματοληπτικής Επαλήθευσης Ένταξης Έργων για το συνολικό ποσό
των €3.405,00.

5. Στη συνεδρία παρευρέθηκε η κα Ελενα Δημοσθένους, Βοηθός Λογιστικός
Λειτουργός, Συντονίστρια της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποχώρησε πριν την
έναρξη της συζήτησης για τη λήψη απόφασης.

Επικυρούνται:
ίέας Ζαχαρκ

Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας,
Πρόεδρος Συμβουλίου Προσφορών.

Ημερομηνία: ........./..°././. t.ll ^.
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