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ΘΕΜΑ: Απόφαση Κατακύρωσης Διαγωνισμού - Πρόσκληση κατάρτισης Σύμβασης για την συμμετοχή σας 
στον ανοικτό διαγωνισμό: «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου 
Βενιαμίν ο Λέσβιος» με κωδικό ΟΠΣ: 374044

 

Κύριοι, 

Όσον αφορά την συμμετοχή σας στον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό 15495/07.02.2014 με τίτλο «Ψηφιοποίηση 
και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου Βενιαμίν ο Λέσβιος» με κωδικό ΟΠΣ: 
374044, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα συνημμένα πρακτικά η διαδικασία του 
διαγωνισμού με την απόφαση κατακύρωσης του Δ.Σ. της Εταιρείας μας 216/18.06.2014 μετά την σχετική 
εισήγηση που περιλαμβάνεται στο συνημμένο πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης και μετά την 
από 152.161/ΨΣ.3410-Β1/07.08.2014, ολοκλήρωση διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου από την αρμόδια 
ΕΥΔ Ψηφιακή Σύγκλιση.  

Τα συνημμένα έγγραφα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας. Σύμφωνα με το πλαίσιο του 
προγράμματος B.4.4, όλοι οι υποψήφιοι έχουν την διακριτική ευχέρεια να προβούν σε διαδικασία ένστασης 
- προδικαστικής προσφυγής σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού. [Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 
3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία 
την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους ενδιαφερομένους - λοιπούς υποψηφίους]. 

Σύμφωνα με το άρθρο Β.4.4, σήμερα κοινοποιούνται τα αποτελέσματα της κατακύρωσης και έως τις 
18.08.2014 δεχόμαστε τυχόν προδικαστική προσφυγή. Στη συνέχεια και εφόσον δεν υπάρξει διαδικασία 
προδικαστικής προσφυγής η κατακύρωση του Διαγωνισμού θεωρείται οριστική.. 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τη λήψη του παρόντος το οποίο κοινοποιείται με e-mail 
και αναρτάται-δημοσιεύεται με τα συνημμένα έγγραφα στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για την Ε.Τ.Α.Λ Α.Ε. 
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