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1. Έκθεση Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών με αριθμό 
προκήρυξης διαγωνισμού 21/2019 για το «σχεδιασμό, την 
κατασκευή και τη διακόσμηση/εξοπλισμό των περιπτέρων του 
Υφυπουργείου για τις τουριστικές εκθέσεις Γερμανίας, Αυστρίας, 
Δανίας και Τσεχίας κατά το 2020». 
 

Το Συμβούλιο Προσφορών μελέτησε τη σχετική έκθεση της επιτροπής 

αξιολόγησης για την οικονομική προσφορά των προσφορών ημερομηνίας 

21/10/2019 και άκουσε τις επεξηγήσεις που δόθηκαν από το μέλος της 

επιτροπής αξιολόγησης κ. Μιχάλη Πούρο. Στη συνέχεια ο κ. Μ. Πούρος 

αποχώρησε. 

 

Το Συμβούλιο Προσφορών αφού άκουσε τα πιο πάνω και συζήτησε το 
όλο θέμα αποφάσισε όπως υιοθετήσει  την έκθεση της επιτροπής  
αξιολόγησης ημερομηνίας 21/10/2019 και αναθέσει τη σύμβαση για το 
«σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διακόσμηση/εξοπλισμό των 
περιπτέρων του Υφυπουργείου για τις τουριστικές εκθέσεις Γερμανίας, 
Αυστρίας, Δανίας και Τσεχίας κατά το 2020» στον προσφέροντα C. 
Liasides Exhibition Wise Limited για το ποσό των €260.000 πλέον ΦΠΑ.  
 

2. Έκθεση Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών με αριθμό 
προκήρυξης διαγωνισμού 23/2019 για το «σχεδιασμό, την 
κατασκευή και τη διακόσμηση/εξοπλισμό των περιπτέρων του 
Υφυπουργείου για τις τουριστικές εκθέσεις Ρωσίας, Ουκρανίας και 
Φινλανδίας κατά το 2020». 
 

Το Συμβούλιο Προσφορών μελέτησε τη σχετική έκθεση της επιτροπής 

αξιολόγησης για την οικονομική προσφορά των προσφορών ημερομηνίας 

23/10/2019 και άκουσε τις επεξηγήσεις που δόθηκαν από το μέλος της 

επιτροπής αξιολόγησης κ. Μιχάλη Πούρο. Στη συνέχεια ο κ. Μ. Πούρος 

αποχώρησε. 

 

Το Συμβούλιο Προσφορών αφού άκουσε τα πιο πάνω και συζήτησε το 
όλο θέμα αποφάσισε όπως υιοθετήσει  την έκθεση της επιτροπής  
αξιολόγησης ημερομηνίας 23/10/2019 και αναθέσει τη σύμβαση για το 
«σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διακόσμηση/εξοπλισμό των 
περιπτέρων του Υφυπουργείου για τις τουριστικές εκθέσεις Ρωσίας, 
Ουκρανίας και Φινλανδίας κατά το 2020» στον προσφέροντα C. Liasides 
Exhibition Wise Limited για το ποσό των €175.000 πλέον ΦΠΑ. 



 

 

3. Έκθεση Αξιολόγησης των προσφορών με αριθμό προκήρυξης 
διαγωνισμού 22/2019 για το «σχεδιασμό, την κατασκευή και τη 
διακόσμηση/εξοπλισμό των περιπτέρων του Υφυπουργείου για τις 
τουριστικές εκθέσεις Ισπανίας, Ολλανδίας, Ελβετίας, Γαλλίας και 
Βελγίου κατά το 2020». 
 

 

Το Συμβούλιο Προσφορών μελέτησε τη σχετική έκθεση της επιτροπής 
αξιολόγησης  ημερομηνίας 23/10/2019 για το δικαίωμα και τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής και την τεχνική προσφορά των προσφορών. 
Το μέλος της επιτροπής αξιολόγησης κος Μ. Πούρος επεξήγησε σε σχέση 
με την έκθεση αξιολόγησης ότι ζητήθηκε από προσφοροδότες να 
υποβάλουν συμπληρωματικά ιστορικά μόνο στοιχεία ούτως ώστε να 
τεκμηριώνονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους καθώς επίσης και του 
λογούς που οδήγησαν την επιτροπή στην ακύρωση βάσει των εγγράφων 
του διαγωνισμού   των 3 εκ των 6 προσφοροδοτών.  Στη συνέχεια ο κ. Μ. 
Πούρος  αποχώρησε από την συνεδρία. 

 
Το Συμβούλιο Προσφορών αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω μελέτησε τις 
υποβληθείσες προσφορές και συζήτησε το όλο θέμα αποφάσισε όπως 
υιοθετήσει την έκθεση  αξιολόγησης ημερομηνίας  23/10/2019  της 
επιτροπής αξιολόγησης και ενέκρινε το άνοιγμα  των οικονομικών 
φακέλων  των 3  προσφερόντων των οποίων οι προσφορές είναι 
αποδεκτές.  
 


