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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 16ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 48/2019 της Ε.Ε.

Στις 28 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 16η 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
23/05/2019

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 3ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη των πρακτικών της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την "Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και
ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΤΑ (πλην κρατικών
ενισχύσεων"» και λέει τα εξής:
Με την υπ΄αριθ.376/07.02.2018 (ΑΔΑ: 7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής εγκρίθηκε η
Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της "Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)" με
τίτλο ¨Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ¨ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Αττική 2014-2020¨ η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α και το Ε.Κ.Τ.
Με την υπ΄αριθ.378/7.2.2018 (ΦΕΚ 775/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής ορίστηκε η "Διεύθυνση
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ" ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του ανωτέρω
Επιχειρησιακιύ Προγράμματος ¨Αττική 2014-2020¨. 
Με την υπ΄αριθ.5130/19.10.2018 (ΑΔΑ: 6Ω8ΠΟΡΕΓ-ΠΜΦ) απόφαση εγκρίθηκε η πράξη ''ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ - ΕΤΠΑ" με κωδικό ΟΠΣ 5032647 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020. 
Η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα του ΑΣΔΑ συνέταξε και θεώρησε την υπ΄αριθ. 13/18 μελέτη με τίτλο
"Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ (πλην Κρατικών ενισχύσεων)" ποσού 60.000,00 (πλέον ΦΠΑ).
Με την υπ΄αριθ.1656/03.04.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω30ΘΟΡΕΓ-ΣΓΚ, ΑΔΑΜ:
19REQ004729592 2019-04-03) εγκρίθηκε η ανωτέρω δαπάνη και η διάθεση της στον προϋπολογισμό
πιστώσεων.
Με την υπ΄αριθ.41/2019 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ: 6ΣΩ6ΟΡΕΓ-02Κ) εγκρίναμε την ανωτέρω μελέτη, την εκτέλεση
της υπηρεσίας με διαγωνισμό με τη μέθοδο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για Τεχνική Βοήθεια
σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν.4412/2016 (όπως ισχύει). Επίσης καταρτίσαμε τους όρους της διακήρυξης του
διαγωνισμού και ορίσαμε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών την
07/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00    
Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC004830031 2019-04-19) και στη
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Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΞ24ΟΡΕΓ-5ΧΤ). 
Ο ΑΣΔΑ προσέφερε ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην ιστοσελίδα
του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. (http:efd.asda.gr)
Την Τρίτη 07/05/2019 και ώρα 12.00 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί με την 01/2019
απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 94ΤΘΟΡΕΓ-ΧΘΟ) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσει τη
διενέργεια αξιολόγησης των προσφορών. Στο Διαγωνισμό συμμετείχαν οι κάτωθι οικονομικοί φορείς:

ITCS.com Πληροφορική, Εκπαίδευση & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ
Καινοτόμα Επιχειρηματικά Δίκτυα Ανάπτυξης ΕΠΕ (INNOLAND ΕΠΕ)
ΕΕΟ GROUP Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων

Κατόπιν του ελέγχου των "Δικαιολογητικών συμμετοχής" η Επιτροπή συνέταξε το 1ο πρακτικό (συνημμένο) και
γνωμοδοτεί την αποδοχή και των τριών συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού "Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών".

Η ανωτέρω επιτροπή προέβει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών συντάσσοντας του 2ο πρακτικό
(συνημμένο), αποδέχεται τις τεχνικές προσφορές και των τριών συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και ως εκ
τούτου τη συνέχεια τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των "Οικονομικών
Προσφορών". Οι οικονομικές προφορές έχουν ως εξής:

Οικονομικός φορέας Προσφορά σε € (πλην ΦΠΑ)
ITCS.com Πληροφορική, Εκπαίδευση &
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ 60.000,00

Καινοτόμα Επιχειρηματικά Δίκτυα
Ανάπτυξης ΕΠΕ (INNOLAND ΕΠΕ) 59.200,00

ΕΕΟ GROUP Ανώνυμη Εταιρεία
Συμβούλων 59.500,00

Κατόπιν των ανωτέρω οικονομικών προσφορών η Επιτροπή συντάσσοντας το 3ο πρακτικό (συνημμένο)
εισηγείται την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας "Καινοτόμα Επιχειρηματικά Δίκτυα Ανάπτυξης
ΕΠΕ (INNOLAD ΕΠΕ), ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής και την ανάδειξη της
παραπάνω εταιρείας ως προσωρινού αναδόχου.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω  την επικύρωση του αποτελέσματος των σταδίων του ανωτέρω
διαγωνισμού όπως αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό των συνημμένων πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, και την ανάδειξη της εταιρείας "Καινοτόμα Επιχειρηματικά Δίκτυα Ανάπτυξης ΕΠΕ (INNOLAD
ΕΠΕ)", ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία "Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και
ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΤΑ (πλην κρατικών ενισχύσεων)"  

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. του ΑΣΔΑ περί: «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην
Ε.Ε.»  (ΑΔΑ: 78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
5. Την υπ' αριθ. 13/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ περί ψήφισης του Προϋπολογισμού
Ο.Ε. 2019 (ΑΔΑ: ΨΞΑΘΟΡΕΓ-ΟΕΤ), που επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 120045/37788/20.02.2019 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως ισχύει.     
6. Τα πρακτικά 1ο, 2ο, και 3ο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Επικυρώνει τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Υποστήριξη του ΕΦΔ
ΑΣΔΑ στην εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΤΑ
(πλην κρατικών ενισχύσεων)"
Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία, "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΕ" με διακριτικό τίτλο (INNOLAD ΕΠΕ), Πανεπιστημίου 56 Αθήνα, ΑΦΜ: 999751465, ΔΟΥ:
Δ΄Αθηνών, αντί του ποσού 59.200,00 (πλέον ΦΠΑ)
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

 Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 28/05/2019

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Ε.Φ .Δ.  

 Συνημμένο Αρχείο  
16988-16909-ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΟΧΕ-(1).PDF Επισκόπιση
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