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Ορθή επανάληψη ως προς ΑΦΜ και ΔΟΥ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 21ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 81/2019 της Ε.Ε.

Στις 08 Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 21η 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
02/08/2019

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 του πρακτικού της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το Υποέργο ¨Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις διαδικασίες
αξιολόγησης και συντονισμού προτάσεων/αιτήσεων χρηματοδότησης των προβλεπόμενων
δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας¨» και λέει τα εξής:
Η Δ.Ε.Φ.Δ. του ΑΣΔΑ συνέταξε και θεώρησε την υπ΄αριθ.05/2019 μελέτη  με τίτλο «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ
στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού Προτάσεων / Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων
Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας»
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι εξειδικευμένο και αφορά την υποστήριξη της Διεύθυνσης
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ στην ολοκλήρωση των εξειδικεύσεων και στην ενεργοποίηση των
Επενδυτικών Προτεραιοτήτων που εντάσσονται στη ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, χρηματοδοτούνται από το
ΕΚΤ και πρόκειται να υλοποιηθούν ως Δημόσιες Συμβάσεις.  
Με το υπ’ αριθ. 1233/14-03-2019 έγγραφό της, η Δ.Ε.Φ.Δ. του ΑΣΔΑ αιτήθηκε την έγκριση εκτέλεσης του
ανωτέρω έργου. Η αίτηση εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΣΔΑ και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με
αριθμό 19REQ004610775.
Με την υπ. αριθμ. 1523/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΥΨΟΡΕΓ-ΣΓΚ, ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ004697424) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης εγκρίθηκε η δαπάνη για «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού
Προτάσεων / Αιτήσεων Χρηματοδότησης των προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας» και η
διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού 69.845,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑ
72.6474.0002 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ του οικονομικού έτους 2019. 
Με την υπ΄αριθ.64/2019 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ: 9013ΟΡΕΓ-ΚΡΥ) 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
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22/07/2019 ημέρα Δεύτερα και ώρα 12.00    
Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005205467 2019-07-02). 
Ο ΑΣΔΑ προσέφερε ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην ιστοσελίδα
του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. (http:efd.asda.gr)
Την Δευτέρα 22/07/2019 και ώρα 12.00 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί με την
01/2019 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 94ΤΘΟΡΕΓ-ΧΘΟ) και την 17/2019 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 6377ΟΡΕΓ-ΑΑ2)
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσει τη διενέργεια αξιολόγησης των προσφορών. Η
Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση (σύμφωνα με την παρ. 3.1 της
πρόσκλησης).
Στο Διαγωνισμό συμμετείχαν οι κάτωθι οικονομικοί φορείς:

Α/Α Eπωνυμία εταιρείας
1 BEE GROUP A.E
2 ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε

Κατόπιν του ελέγχου των "Δικαιολογητικών συμμετοχής" η Επιτροπή αποδέχεται και τους τρείς συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού "Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών". Στη συνέχεια η
Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών και αποδέχεται τις τεχνικές προσφορές των
οικονομικών φορέων:

Α/Α Eπωνυμία εταιρείας
1 BEE GROUP A.E
2 ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

και ως εκ τούτου τη συνέχειά τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.   

Ακολούθως η Επιτροπή αποσφράγισε  τους φακέλλους της οικονομικής προσφοράς και προχώρησε στην
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, των προσφερόντων που έγιναν δεκτοί κατά τα παραπάνω. Οι
οικονομικές προσφορές έχουν ως εξής:

Α/Α Εταιρεία Οικονομική
προσφορά (χωρίς

Φ.Π.Α)

Φ.Π.Α Οικονομική
προσφορά

(συμπερ. Φ.Π.Α)

1 BEE GROUP A.E 55.000,00 € 13.200,00 € 68.200,00€

2 ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

55.600,00 € 13.344,00 € 68.944,00€

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή συντάσσοντας το από 22/07/2019 πρακτικό (συνημμένο) εισηγείται την
ανάδειξη της εταιρείας BEE GROUP A.E ως προσωρινού αναδόχου για  την υλοποίηση του Υποέργου
“Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις διαδικασίες αξιολόγησης και συντονισμού προτάσεων/ αιτήσεων
χρηματοδότησης των προβλεπόμενων δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας” γιατί η προσφορά της είναι
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η εν λόγω εταιρεία
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω την έγκριση του ανωτέρω 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. 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.  
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6. Το πρακτικό (22/07/2019)  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Υποστήριξη του ΕΦΔ
ΑΣΔΑ στις Διαδικασίες Αξιολόγησης και Συντονισμού Προτάσεων / Αιτήσεων Χρηματοδότησης των
προβλεπόμενων Δικαιούχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας»
Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία, BEE GROUP A.E, Παλαιολόγου 19 Λάρισα, ΑΦΜ:
094225890, ΔΟΥ: Β Λάρισας, αντί του ποσού 55.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Για την ανωτέρω κατακύρωση εφαρμόζονται οι προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016), όπως ισχύουν 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 81/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 08/08/2019

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Ε.Φ .Δ.  
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