
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

 
8/2019/ΣΠΟ-ΠΡΟ

 
22 Ιουλίου 2019, 10:00 πμ-10:45 πμ

Αίθουσα αρ. 114, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου "Αναστάσιος Γ. Λεβέντης" 

   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Ανδρέας Παναγιώτου, Πρόεδρος
Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Μέλος
Νικόλ Φινοπούλου, Μέλος
Αλέκος Βίδρας, Μέλος
Κρίστης Χασάπης, Μέλος  
ΑΠΟΝΤΕΣ:

  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 3903/2019  
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός Αρ. UCY-2018-073-ΠΡΥΤ - Σύναψη σύμβασης με Καλλιτεχνικό
Διευθυντή για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, διεύθυνσης και λειτουργίας του
Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων 
ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 
Το Συμβούλιο αφού μελέτησε την υποβληθείσα Έκθεση Αξιολόγησης και ενημερώθηκε για όλα
όσα είχαν προηγηθεί σχετικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό, εξέτασε όλα τα ενώπιον του στοιχεία
και  αποφάσισε τα ακόλουθα,  σύμφωνα με την εισήγηση που περιλαμβάνεται  στην έκθεση
αξιολόγησης: 
 
(α) την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  στον  κ.  Πέτρο  Στυλιανού  του  οποίου  η  προσφορά
ικανοποιεί τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγωνισμού και έχει αναδειχτεί ως η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τελικό βαθμό αξιολόγησης 84,2.  Η
συνολική αξία της σύμβασης που θα υπογραφτεί ανέρχεται στο ποσό των Διακόσιων χιλιάδων
(€200.000)  ευρώ,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  για  συνολική  περίοδο  48  μηνών
(€50.000 ανά έτος). Η Αξία της Σύμβασης περιλαμβάνει την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών
για  αρχική περίοδο 24 μηνών και  το  δικαίωμα της  Αναθέτουσας Αρχής για  ανανέωση της
σύμβασης για επιπρόσθετη περίοδο 24 μηνών (δικαίωμα προαίρεσης). 
 
(β) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από την κα Φαίδρα Γιαννέλου, λόγω του ότι
εξασφάλισε τελικό βαθμό 72.6 που είναι χαμηλότερος από αυτόν του επιτυχόντα οικονομικού
φορέα. 
 
(γ) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Δημηνάκη, λόγω
του  ότι  εξασφάλισε  τελικό  βαθμό  71,0  που  είναι  χαμηλότερο  από  αυτόν  του  επιτυχόντα
οικονομικού φορέα. 
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(δ) την  απόρριψη  των  προσφορών  που  υποβλήθηκαν  από  τους  ακόλουθους, επειδή  δεν
κατέχουν Μεταπτυχιακό ή αντίστοιχο πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών όπως απαιτείται στο
άρθρο 5.4 – Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότητες των όρων του διαγωνισμού: 
 

Gerardo Jesus Estrada Martinez
Εμμανουήλ Λορέντζος

 
 
 
(ε) την απόρριψη της προσφοράς που υποβλήθηκε από τον κ. Ματθαίο Καριόλου επειδή δεν
υπάρχει κανένα έντυπο στην προσφορά του που να αποτελεί ένδειξη κατοχής Διπλώματος ή
Πιστοποιητικού (Certificate) που να είναι ανάλογο Πτυχίου Μουσικής ή Μεταπτυχιακού Σπουδών
στη Μουσική όπως απαιτείται στο άρθρο 5.4 - Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότητες των όρων
του διαγωνισμού. 
 
 
 
Κοινοποίηση απόφασης: 
 

Τάσο Χριστοφίδη, Πρύτανη ΠΚ, Ιδιοκτήτη Έργου
Μιράντα Χρίστου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΠΑ, Συντονίστρια Επιτροπής Αξιολόγησης
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