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Στις 27 Απριλίου 2022 στις 10:00, συνήλθε η επιτροπή διαγωνισμού στη 
αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Έβρου (2ος 
όροφος), ώστε να προβεί σε αξιολόγηση των προσφορών επί του έργου:  
«Smart Entrepreneurship Accelerator (SEA)», του προγράμματος   
«Interreg V-A Greece Bulgaria» 2014-2020.
Η επιτροπή διαγωνισμού,  ορίστηκε στο 9ο Διοικητικό Συμβούλιο 4ο θέμα 
στις 19-9-2018 και επικαιροποιήθηκε   στο 19ο   Διοικητικό Συμβούλιο 
στις 13-10-2019 στο 5ο θέμα  και απαρτίζεται από τους Μαρία Πεντίδου, 
Παναγιώτη Γουμενίδη, Μαρία Νικίδου υπάλληλοι του Επιμελητηρίου 
Έβρου. 
Η αναφερόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την  
ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας ανάπτυξης των βίντεο προώθησης 
του έργου SEA, προϋπολογισμού 4.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Smart Entrepreneurship 
Accelerator και ακρωνύμιο SEA του προγράμματος INTERREG V-A 
CBC PROGRAM GREECE – BULGARIA 2014 - 2020,
Η αναφερόμενη επιτροπή διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
προσφορών σχετικά με την παροχή υπηρεσίας ανάπτυξης των βίντεο 
προώθησης του εν έργου SEA. Σε αυτό το τμήμα κατέβαλλαν την 
προσφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι τρείς εταιρείες που 
προσκλήθηκαν και ακολούθως πήραν αριθμό πρωτοκόλλου. Οι εταιρείες 
που προσκλήθηκαν είναι οι εξής α) οι Παρασκευάς Μπιλιακάκης, 
Φωτογραφικές υπηρεσίες και παραγωγή βίντεο, β) Ορδουμποζάνης 
Κωσταντίνος, Φωτογράφος, γ) Iωαννης Mπιστίνας, Υπηρεσίες 
βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων ενώ υπέβαλλαν προσφορά οι α) οι 
Παρασκευάς Μπιλιακάκης, Φωτογραφικές υπηρεσίες και παραγωγή 
βίντεο, β) Ορδουμποζάνης Κωσταντίνος, Φωτογράφος. 
Ακολούθως με την πρόσκληση οι υποψήφιοι ανάδοχοι προσκλήθηκαν 
να προσκομίσουν οικονομική προσφορά. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Βάση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών όπως αυτή δημοσιεύθηκε 
με  ΑΔΑ ΨΓΒ8469ΗΛ9-Ε2Θ οι προδιαγραφές είναι οι παράμετροι 
αξιολόγησης είναι οι παρακάτω. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προφοράς είναι η ύπαρξη 
εμπειρίας στην παραγωγή φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου 
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υλικού προώθησης δραστηριοτήτων, η οποία τεκμηριώνεται από 
ενδεικτική λίστα παραγωγών σε συνυπολογισμό με πρόσθετα στοιχεία 
τα οποία θα υποβάλει ο ανάδοχος με σκοπό την τεκμηρίωση της 
επάρκειας.  

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΕΙΘΗΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ  
Μετά από τον έλεγχο των υποβληθεισών προσφορών  και οι τρείς 
υποψήφιοι ανάδοχοι πληρούν τις προδιαγραφές των όρων της 
πρόσκλησης. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος ο Παρασκευάς Μπιλιακάκης, Φωτογραφικές 
υπηρεσίες και παραγωγή βίντεο, προσκλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στις 12/4 και υπέβαλλε οικονομική προσφορά  13/4 με αρ. 
πρωτοκόλλου 1265. 

 Οικονομική προσφορά: 3.906,00 (3.150+φπα)
Ο υποψήφιος  ανάδοχος Ορδουμποζάνης Κωσταντίνος, Φωτογράφος, 
προσκλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 12/4  και υπέβαλλε 
οικονομική προσφορά 13/4 με αρ. πρωτοκόλλου 1264.  

 Οικονομική προσφορά: 4.000,00 (3252,00+φπα)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία της 
επιλογής της κατώτατης τιμής και επάρκειας κατέληξε στον υποψήφιο 
ανάδοχο Παρασκευά Μπιλιακάκη φωτογραφικές υπηρεσίες και 
παραγωγή βίντεο.

Η επιτροπή διαγωνισμού:   Πεντίδου Μαρία 
                                                     
                                             Νικίδου Μαρία 
               
                                             Γουμενίδης Παναγιώτης 
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