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Θέμα : Αποτελέσματα της υπ’αριθμόν 12 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την επιλογή αναδόχου, στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων Δ.iii.2 «Προμήθεια
εξοπλισμού για τον προσδιορισμό της υγρασίας του ελαιοπυρήνα με σκοπό την
αξιοποίηση των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου», Δ.iii.3 «Εκσυγχρονισμός
των κτιριακών υποδομών του ελαιουργείου με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών
αποθεματοποίησης του ελαιολάδου», Δ.iii.4 «Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος
υψηλής πίεσης», Δ.iii.5 «Προμήθεια δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων για τη
μεταφορά του ελαιολάδου», Δ.iv.2 «Προμήθεια ενός Η/Υ και 2 Εκτυπωτικών
Πολυμηχανημάτων Laser & UPS με σκοπό την αναβάθμιση του τεχνολογικού
συστήματος διαχείρισης του ελαιουργείου» του εγκεκριμένου τριετούς (20182021) προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ.

Αξιότιμοι κύριοι,
Αναφορικά με την υπ’αριθμόν 12 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 17-072020 της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ, η οποία δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο επιλογής αναδόχου
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προσδιορισμό της υγρασίας του ελαιοπυρήνα με σκοπό την αξιοποίηση των
καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου», Δ.iii.3 «Εκσυγχρονισμός των κτιριακών
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αποθεματοποίησης του ελαιολάδου», Δ.iii.4 «Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος
υψηλής πίεσης», Δ.iii.5 «Προμήθεια δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων για τη
μεταφορά του ελαιολάδου», Δ.iv.2 «Προμήθεια ενός Η/Υ και 2 Εκτυπωτικών
Πολυμηχανημάτων Laser & UPS με σκοπό την αναβάθμιση του τεχνολογικού
συστήματος

διαχείρισης

παρακάτω υποψηφίους:

του ελαιουργείου», υποβλήθηκαν

προσφορές από τους
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Για την Δ.iii.2:

1. Unity South Europe CY LTD
Για την Δ.iii.3:

1. Χαλιβελάκης Δημήτρης
2. ΒΙΟΔΑΠ Καλιτσουνάκης Γεώργιος
Για την Δ.iii.4:
1. Σχετάκης Θεόδωρος Α.Ε.
Για την Δ.iii.5:
1. Αναστάσιος Μελετάκης
Για την Δ.iv.2:
1. COMPUTERPRO Ζερβουδάκης Νικόλαος
Με εκτίμηση,

