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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 23ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 92/2019 της Ε.Ε.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 23η 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
10/09/2019

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 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 4ου πρακτικού
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο ¨Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και
Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019¨, με κωδικό ΟΠΣ 5029456, του
Ε.Π. ¨Επισιτιστικής κα 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΄/5.6.2015 "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.

Με την υπ΄αριθ.πρωτ.Δ23/οικ.17108/875/10.04.2017 (ΦΕΚ Β 1474/28.04.2017), απόφαση της Αναπληρώτριας
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίστικαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης
ωφελουμένων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ). 
Με την υπ΄αριθ.πρωτ.Δ26/οικ.54796/531/21.11.2017 (ΦΕΚ Β 4233/04.12.2017) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης  εγκρίθηκε η "Κατανομή προϋπολογισμού για τη
χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους"
Σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ.Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018 Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD), για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ. 
Με την υπ΄αριθ.05/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ψ1ΡΚΟΡΕΓ-0Β8) εγκρίναμε τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη νέα
προγραμματική περίοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
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Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)" 2018-2019, καθώς και την υποβολή πρότασης
στην Πράξη με τίτλο:«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικά Μέτρα
και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του
Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ). 
Με την με αριθ.πρωτ. 2272/21.05.2018 Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του ΑΣΔΑ, ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ- προς την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, αιτηθήκαμε την ένταξη της πράξης στο Ε.Π
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ)», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD).
Με την υπ΄αριθ.627/13.06.2018 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 2756) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019" -Κ.Σ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ -ΑΣΔΑ,  με κωδικό ΟΠΣ 5029456 του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής», του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). 
Με την υπ΄αριθ.702/06.07.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ανωτέρω
ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 093/8.
Με την υπ΄αριθ.35/2019 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ:6Φ3ΦΟΡΕΓ-633) εγκρίναμε την 01/2019 μελέτη με τίτλο
"Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ. Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-
2019", με κωδικό ΟΠΣ 5029456, προϋπολογισμού 292.807,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Επίσης εγκρίναμε
την εκτέλεση της υπηρεσίας με ανοιχτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, καταρτίσαμε τους όρους διακήρυξης
του διαγωνισμού και ορίσαμε ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 13/05/2019 ημέρα Δευτέρα, και
ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 16/05/2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 στα γραφεία του
ΑΣΔΑ.
Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC004734583 2019-04-04) και στη
Διαύγεια (ΑΔΑ:ΨΦΩ0ΟΡΕΓ-Υ18). Η Περίληψη της διακήρυξης (αρ. πρωτ.1770/09-04-2019) στη Διαύγεια
(ΑΔΑ:7Z7ΒΠΡΕΓ-Α4Δ) και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην εφημερίδα "ΧΤΥΠΟΣ", αρ.
φύλλου 1100/13.4.2019
Ο ΑΣΔΑ προσέφερε ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στον ειδικό,
δημόσια προσβάσιμο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του
ΑΣΔΑ.
Την Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα 10.00, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί με την
υπ΄αριθ.01/2019 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:94ΤΘΟΡΕΓ-ΧΘΟ) και τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ.17/2019
απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:6377ΟΡΕΓ-ΖΑ2) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσει τη
διενέργεια αξιολόγησης των προσφορών. Στο Διαγωνισμό συμμετείχε ο κάτωθι οικονομικός φορέας:
1.Καινοτόμα Επιχειρηματικά Δίκτυα Ανάπτυξης ΕΠΕ (INNOLAND ΕΠΕ).
Κατόπιν του ελέγχου των "Δικαιολογητικών Συμμετοχής" η Επιτροπή συνέταξε το 1ο πρακτικό (συνημμένο) και
αποφάσισε την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής του ανωτέρω οικονομικού φορέα και την συνέχιση
αυτού στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Στη συνέχεια η επιτροπή προέβει στην αξιολόγηση και
βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς του ανωτέρω οικονομικού φορέα, συντάσσοντας το 2ο πρακτικό
(συνημμένο) και αποφάσισε την αποδοχή της τεχνικής προφοράς της ανωτέρω εταιρείας με συνολική
βαθμολογία 107,80 έτσι όπως προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού, που ορίζεται στο άρθρο 2.3.2 της
διακήρυξης και τη συνέχιση της διαδικασίας.
Τα ανωτέρω πρακτικά διαβιβάστηκαν στην αναθέτουσα αρχή, μέσω της εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ
"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ". 
Με την υπ΄αριθ.54/2019 απόφαση της ΕΕ (ΑΔΑ:Ψ7ΖΝΟΡΕΓ-4Α2) επικυρώθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά, η
απόφαση με το υπ΄αριθ.3194/20.06.2019 (πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφο κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού, και ο συμμετέχων φορέας έλαβε γνώση μέσω της εφαρμογής ΕΣΗΔΗΣ.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προέβει στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του
κάτωθι οικονομικού φορέα:

Οικονομικός Φορέας Αξία χωρίς
Φ.Π.Α

Φ.Π.Α Σύνολο

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΕ (INNOLAND)

188.400,00 € 45.261,00 € 233.616,00 €

Ο τελικός βαθμός προέκυψε για τον υποψήφιο ανάδοχο, σύμφωνα με τον τύπο υπολογισμού της παραγράφου
2.3.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα:
Β=0,85* (107,80/107,80) + 0,15*(233.616/233.616) είναι 1. 
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Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τα ανωτέρω συνέταξε το 3ο πρακτικό, το οποίο στις
26/06/2019 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 3274) διαβιβάστηκε στην αναθέτουσα αρχή, μέσω της εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ
"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ".
Με την 69/2019 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:Ω5Ψ8ΟΡΕΓ-8Ω3) επικυρώθηκε 3ο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού για τον ανωτέρω διαγωνισμό ως εξής: 

Ανάδειξη της εταιρείας, "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ" με διακριτικό τίτλο
(INNOLAND ΕΠΕ), Πανεπιστημίου 56 Αθήνα, ΑΦΜ: 999751465, ΔΟΥ: Δ΄Αθηνών, ως προσωρινού
ανάδοχου αντί του ποσού 188.400,00 (πλέον ΦΠΑ)

Με το υπ΄αριθ.3877/23.07.2019 έγγραφο προσκαλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω του ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει
προς έλεγχο τα δικαιολογητικά  που περιγράφονται στον παράγραφο 2.2.9.2 της ανωτέρω διακήρυξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Ο προσωρινός ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα και
συγκεκριμένα στις 01/08/19 αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, το
οποίο εγκρίθηκε από την αναθέτουσα αρχή (αρ.πρωτ. 4135/07-08-19) και δόθηκε παράταση έως 28/08/19.
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά τους φακέλλους δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά την
30/7/19, 01/08/19 και 27/08/19. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.
Στις 02/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώση τη διενέργεια αξιολόγησης δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης
του ανωτέρω διαγωνισμού, συνέταξε το 4ο πρακτικό (συνημμένο) και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του
διαγωνισμού στην εταιρεία "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ" με διακριτικό τίτλο
(INNOLAND ΕΠΕ) γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα διακαιολογητικά κατακύρωσης.
Το 4ο πρακτικό διαβιβάστηκε με το υπ΄αριθ.4437/3.09.2019 έγγραφο στην αναθέτουσα αρχή, μέσω της
εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ".

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω την επικύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού
όπως αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό του συνημμένου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, και
την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ" με
διακριτικό τίτλο (INNOLAND ΕΠΕ)".

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. Το 4ο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
7.Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το 4ο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Διοικητική και
Διαχειριστική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Δημοσιότητας της Κ.Σ Δυτικού Τομέα Αθηνών 2018-2019", με
κωδικό ΟΠΣ 5029456, του Ε.Π. "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD"
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισού στην εταιρεία, "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ" με διακριτικό τίτλο (INNOLAND ΕΠΕ), Πανεπιστημίου 56 Αθήνα, ΑΦΜ:
999751465, ΔΟΥ: Δ΄Αθηνών, αντί του ποσού 188.400,00 (πλέον ΦΠΑ)

 

Για την ανωτέρω κατακύρωση εφαρμόζονται οι προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα
άρθρο 360 και 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016).   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΔΑ: ΨΚΒ8ΟΡΕΓ-ΔΣΒ



Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 13/09/2019

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α .  
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