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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Αριθμός απόφασης 19/2018

Στις 13 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 4η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους,
όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 07/02/2018

Σύνολο μελών :   3

Παρόντες :          3      Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης – μέλος

Απόντες :            0      Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέμα της Η.Δ. περί: "Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος του 2ου σταδίου διενέργειας
του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής
για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του
ΤΕΒΑ/FEAD" και λέει τα εξής:

 Με την υπ΄αριθ.20/2015 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΨΔΑ5ΟΡΕΓ-25Γ) εγκρίναμε τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο πλαίσιο
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)" για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»
 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1064 /Β΄/5.6.2016 "Προσδιορίστηκαν οι Κοινωνικές Συμπράξεις για την υλοποίηση των παρεμβάσεων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)".
 Με την υπ΄αριθ. 131/2015 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΩΒΠ3ΟΡΕΓ-85Α) εγκρίναμε τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ στην Κοινωνική
Σύμπραξη με την επωνυμία ¨ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΙΑ.Σ.Ε.Β.Δ.Α)¨ και
στις 25/06/2015 υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης.
 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2205 /Β΄/13.10.2015 έγινε η "Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2015-2016,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους".
 Στις 27/11/2015 (αρ.πρωτ.3587) υποβάλαμε την αίτηση χρηματοδότησης της πράξης "Αποκεντρωμένες Προμήθειες
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων, 2015-2016" με κωδικό
MIS 5000147.
 Με την υπ΄αριθ. 259/2015 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:Ω0ΕΙΟΡΕΓ-ΙΑΟ) (ΚΗΜΔΗΣ: 15REQ003597200) εγκρίναμε την δαπάνη
για το "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής-Τρόφιμα" ο ΚΑ 70.6474.0003 ψηφίστηκε
στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 (υπ΄αριθ.12/2015 απόφαση Δ.Σ ΑΔΑ: 72ΥΣΟΡΕΓ-Η06) και επικυρώθηκε με
την υπ΄αριθ.95307/51260/11.01.16 απόφαση του ΓΓΑΔΑ.
 Με την υπ΄αριθ. 965/18.05.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας (ΑΔΑ:ΨΡΤΩΟΞ7Φ-Ω7Κ) αποφασίστηκε η
ένταξη της "Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων, 2015-2016" με κωδικό MIS 5000147.
 Με την υπ΄αριθ.65471/21.06.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ:ΩΗΓ4653Ο7-ΙΨΓ)
εγκρίθηκε η ανωτέρω ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ-093/8.
 Με το υπ΄αριθ. 1858 (πρωτ.ΑΣΔΑ) 23.6.2016 διατυπώθηκε η θετική γνώμη της Ε.Ι.Ε.Α.Δ για το σχέδιο του τεύχους
διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθούν τα Υποέργα Ειδών Τροφίμων και Είδη Βασικής
Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ.
 Με την υπ΄αριθ. 118/2016 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: ΨΟΟ1ΟΡΕΓ-ΧΝ9) (ΚΗΜΔΗΣ: 16REQ004775604) εγκρίναμε την υπ' αριθ.
14/2016 μελέτη της ΔΙΠΑΠ με τίτλο "Επικαιροποίηση της υπ' αριθ. 05/16 (Προσαρμογή Φ.Π.Α) μελέτης με τίτλο "Προμήθεια
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής", διαθέσαμε  πίστωση ποσού 3.174.251,88 € σε βάρος του ΚΑ 70.6474.0003,
«Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής - Τρόφιμα» του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ
οικονομικού έτους 2016. Επίσης εγκρίναμε την εκτέλεση της προμήθειας με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, καταρτίσαμε τους
όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και ορίσαμε ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας την 29η/8/2016 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10.00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ.
 Με την 161/2017 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΩΩ2ΦΟΡΕΓ-0Ο0) εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, ανατέθηκε η προμήθεια που αφορά στην Ο̈μάδα Α Προμήθεια Τροφίμων" και κηρύχθηκε άγονος ο
Διαγωνισμός ως προς τις "Ομάδες Β,Γ,Δ,Ε" λόγω μη συμμετοχής εταιρειών. 
 Με την υπ΄αριθ.ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/690/28/07/2017 (α.π ΑΣΔΑ3016/ 01.08.2017) εγκρίθηκε η Διακήρυξη με τίτλο
¨Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής
και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD¨, για τα Υποέργα 3 Π̈ρομήθεια τροφίμων (νωπών και μακράς διάρκειας)¨
και 4 Π̈ρομήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής¨ της Πράξης "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
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και 4 Π̈ρομήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής¨ της Πράξης "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016- Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ" (κωδικός ΟΠΣ 5000147).
 Με την 138/2017 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:Ω7ΘΘΟΡΕΓ-ΖΥΒ) εγκρίναμε την υπ΄αριθ.03/2017 μελέτη του Α.Τ.Π.Α με
τίτλο "Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος
επιστιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD", ποσού 451.571,95€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Επίσης
εγκρίναμε την εκτέλεση του προμήθειας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ,καταρτίσαμς τους όρους διακήρυξης της
δημοπρασίας και ορίσαμε καταλητική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ την 25η/09/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 καθώς επίσης ορίσαμε ημερομηνία αποσφράγισης και αξιολόγησης
των προσφορών την 29η/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ. 
 Με την 177/2017 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:7Ζ4ΚΟΡΕΓ-ΣΔ7) επικυρώθηκε το αποτέλεσμα του 1ου σταδίου διενέργειας του
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ¨Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες
του επιχειρησιακού προγράμματος επιστιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD", όπως αυτό αναφέρεται
στο 1ο πρακτικό (αριθ.πρω.ΑΣΔΑ 3997) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
 Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκε Προδικαστική Προσφυγή από την εταιρεία  με την επωνυμία "ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΕ". 
 Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την υπ΄αριθ.160/30.11.2017 απόφαση του 3ου Κλιμακίου, έκανε δεκτή εν
μέρει την προδικαστική προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας και δια τούτο διέταξε την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 177/2017
απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά το μέρος που απέρριψε την προσφορά της ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ λόγω έλλειψης υπογραφών των νομίμων εκπροσώπων αυτής στο υποβληθέν με την προσφορά της
Ε.Ε.Ε.Π.
 Με την 204/2017 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:7ΗΥΥΟΡΕΓ-ΓΙΩ) ανακλήθηκε η 177/2017 απόφαση σε συμμόρφωση της ανωτέρω
απόφασης της Α.Ε.Π.Π , μόνο κατά το μέρος που απερρίφθη η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εν λόγω προσφορά έγινε αποδεκτή  και ως εκτούτου η συμμετοχή  της ανωτέρω
εταιρειας στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού: «Αποσφράγιση Οικονομικής Προσφοράς».
 Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκε Προδικαστική Προσφυγή από την εταιρεία  με την επωνυμία "SALAS INTER GROUP
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυρών με την υπ΄αριθ.84/24.01.2018 απόφαση του Ε΄Κλιμακίου, απέρριψε την
ανωτέρω Προδικαστική Προσφυγή.
 Την Τρίτη 06/02/2018 και ώρα 10:00π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,
προκειμένου να ολοκληρώσει τη διενέργεια αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού (οι
συμμετέχοντες στη διαδικασία, έλαβαν γνώση μέσω της λειτουργίας "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, την με αριθ.
πρωτ. 398/5.2.2018 ενημέρωση -ειδοποίηση, για την ημερομηνία και την ώρα ηλεκτονικής αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών), συνέταξε και διαβίβασε (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 424/7.2.2018) το 2ο πρακτικό (συννημένο) στην Εκτελεστική
Επιτροπή και γνωμοδοτεί: 

Α.Την ανάδειξη της εταιρείας " SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  (αριθ.προσφοράς 75377) ως
προσωρινού αναδόχου των Ομάδων Α΄,Β΄και Γ΄, καθώς η προσφορά είναι μοναδική υποβληθείσα, πλήρης και σύμφωνη με
του όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Β.Την ανάδειξη της εταιρείας " ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " (αριθ.προσφοράς 75646) ως
προσωρινού αναδόχου της Ομάδας Δ΄, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις
τεχνικές προδιαγραφές και είναι συμφερότερη βάσει τιμής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω την επικύρωση του αποτελέσματος του 2ου σταδίου διενέργειας του ανωτέρω
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όπως αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό του συννημένου πρακτικού.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν
2.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν
3.  Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016) όπως ισχύουν
4.  Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ) 
5. Την υπ' αριθ. 22/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί:  "Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018"
(ΑΔΑ:Ψ24ΨΟΡΕΓ-3ΥΑ) που  εγκρίθηκε με το 109224/38463/18.01.2018  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
(αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 180/18.01.2018) όπως ισχύει.    
6.  Το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 424/7.2.2018) 
7.  Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το αποτέλεσμα του 2ου σταδίου διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ¨Προμήθεια
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επιστιτιστικής και
βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD", ως εξής: 

 1.Aνάδειξη της εταιρείας " SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  (αριθ.προσφοράς 75377) ως
προσωρινού αναδόχου των  Ομάδων  Α΄,Β΄και Γ΄, γιατί η προσφορά είναι μοναδική υποβληθείσα, πλήρης και σύμφωνη με
του όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές  προδιαγραφές. 

  2.Aνάδειξη της εταιρείας "ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (αριθ.προσφοράς 75646) ως προσωρινού
αναδόχου της  Ομάδας Δ΄, γιατί η  προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές
προδιαγραφές και είναι συμφερότερη  βάσει τιμής.    

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2018 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Τα Μέλη
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Ανδρέας Π. Παχατουρίδης Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι 13/02/2018

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

    Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α . ( )
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