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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 19ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 83/2021 της Ε.Ε.

Στις 24 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020)  η 19η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 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
19/08/2021

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας –

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 6ο θέμα της Η.Δ. περί: «Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού "Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
Κοινωνικής Ένταξης με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών
της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ¨)» και λέει τα εξής:
Με την υπ'  αριθ. 82/2020 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:66Φ6ΟΡΕΓ-Ω23) αποδεχτήκαμε τους όρους της υπ' 
αριθ.2995/06.07.2020 πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_29 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4073 και εγκρίναμε την υποβολή
της πράξης με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την
ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των
ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των κοινωνικών δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό
Δίκτυο ¨ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ¨)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Αττική 2014-2020¨.
Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (ΑΤΠΑ) συνέταξε και θεώρησετην υπ' αριθ. 19/2020
μελέτη με τίτλο "Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την
ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των
ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των κοινωνικών δομών της ΔυτικήςΑθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό
Δίκτυο ¨ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ¨)", προϋπολογισμού 1.395.000,00  € με ΦΠΑ .
Στις 31/12/2020 (ID147095) υποβάλαμε το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5076634 στην
Διεύθυνση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης. Ακολούθησαν τα από 19/02/2021 απεσταλμένα (μέσω της επικοινωνίας
ΟΠΣ) συμπληρωματικά στοιχεία του Τ.Δ.Π., κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 577/09.02.2021 αιτήματος του ΕΦΔ 
ΑΣΔΑ.
Η  Διεύθυνση  Ενιαίου  Φορέα  Διαχείρισης,  με την υπ' αριθμ. 843/25-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΕΠΜΟΡΕΓ-98Ε) απόφαση
της, ενέταξε την ανωτέρω Πράξη στον Άξονα Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων –Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική» του Ε.Π.
«Αττική 2014-2020».
Mε την υπ' αριθ.2150/19.05.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:96Α2ΟΡΕΓ-ΘΑΠ,
KΗΜΔΗΣ:21REQ008636956) εγκρίθηκε η δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας  και η διάθεση πίστωσης ποσού
300.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 70.6474.0006 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ του οικονομικού έτους 2021.
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Με την υπ΄αριθ.50/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΨΩ5ΠΟΡΕΓ-ΩΛΝ) εγκρίναμε την υπ΄αριθ.19/2020 σχετική
μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ. Επίσης εγκρίναμε την εκτέλεση
της υπηρεσίας με διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, καταρτίσαμε τους όρους της διακήρυξης και ορίσαμε
ημερομηνία υποβολή των προσφορών την 12/07/2021 ημέρα Δευτέρα και ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών την 15/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ.

Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:21PROC008686758 2021-05-31). Η Περίληψη
της διακήρυξης (αρ.πρωτ.2723/9.06.2021) αναρτήθηκε στη Διαύγεια  (ΑΔΑ:Ψ584ΟΡΕΓ-0ΒΩ) και  δημοσιεύτηκε
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό αναφοράς (2021/S
107-281256) και στις εφημερίδες "ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ", αριθ.φύλλου 984/17.06.2021 και "Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ"
αριθ.φύλλου 738/16.06.2021.
Ο ΑΣΔΑ προσέφερε ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στο ειδικό,
δημόσιο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμού" της πύλης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ. 
Την Πέμπτη 15/07/2021 και ώρα 10:00 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί με την
υπ΄αριθ.02/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 96Δ3ΟΡΕΓ-ΠΨΞ) συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 133619,1 και
διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως "κλειδωμένος" και αφετέρτου
ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 

α/α Ένωση οικονομικών φορέων  Ημερομηνία υποβολής
προσφοράς

Ώρα υποβολής
προσφοράς 

Αριθμός
προσφοράς 

1. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ
BEE GROUP ΑΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 12.07.2021  18:50:01  233728

Στη συνέχεια η Επιτοπή προέβει στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της
ανωτέρω ένωσης εταιρειών. Αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών , η Επιτροπή προχώρησε
στην αποσφάγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η οποία έλαβε βαθμό 113,90 ως συνημμένο 1ο
πρακτικό.
Με το υπ΄αριθ.3981/10.08.2021 έγγραφο προσκαλείται η ανωτέρω συμμετέχουσα ένωση εταιρειών, για το
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σε συνεδρίασή της την Παρασκευή 13/08/2021 και ώρα 12:00, προέβει
στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της συμμετέχουσας ένωσης.

α/α  Ένωση οικονομικών φορέων  Αξία χωρίς ΦΠΑ  Φ.Π.Α  Γενικό Σύνολο

1. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΕ
BEE GROUP ΑΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1.106.210,00 €  265.490,40€  1.371.700,40 €

και προχώρησε στη βαθμολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3 της
διακήρυξης. Ο τελικός βαθμός της προσφοράς είναι ένα (1).
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τα ανωτέρω συνέταξε το 2ο πρακτικό (συνημμένο) και εισηγείται την
κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού στην ένωση εταιρειών, ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ- BEE GROUP ΑΕ-ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ,  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας  - τιμής και την ανάδειξη της παραπάνω εταιρείας ως προσωρινού
αναδόχου.
Τα πρακτικά διαβιβάστηκαν στην αναθέτουσα αρχή, μέσω της εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"
(αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 4052/18.08.2021)
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνω την επικύρωση των πρακτικών του ανωτέρω διαγωνισμού και την
ανάδειξη της ένωσης εταιρειών "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ- BEE GROUP ΑΕ-
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ,  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ως
προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό "Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
Κοινωνικής Ένταξης με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και
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τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας
(Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ¨).

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010) όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016) όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α, 19/07/2018) όπως ισχύουν
5. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
6. Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
8. Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε"
(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
9. Την υπ' αριθ.05/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2021" (ΑΔΑ:Ψ8ΕΨΟΡΕΓ-ΘΘΘ)  που εγκρίθηκε με το που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 88275/21900
/17.11.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (α.π. ΑΣΔΑ 5256/23.11.2020), όπως
ισχύει
10.Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Επικυρώνει τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον διαγωνισμό "Βελτίωση της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών
ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών
στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ¨)
Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την ένωση εταιρειών, "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ- BEE GROUP ΑΕ-ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ,  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"", αντί του ποσού 1.106.210,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2021 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 24/08/2021

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α .  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

 Συνημμένο Αρχείο  
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E/\1\HNIKH AHMOKPATIA - NOMO:E ATTIKH:E 

ANAnTY::IAKO:E :EYNAEIMOI AYTIKHI A0HNAI 

ApKaoiac; 37, 121 - 32, nEplOTEpl 

Tn1'. +30 2105745826, +30 2105762434 

1° np□KTIKO EnlTponnc illEVEDYEl□C t.1aywv1aµwv 

LTD nEplOTEpl, TrJV lSri Iou}dou 2021, ['JµEp□ ntµnTrJ KOi ciipa 10:00, □UV�A8E OE T□KTIK� 

□UVEOpi□□ri OT□ yp□cpEi□ TOU ALl1A, rJ EmTpon� f11EVEPVEl□c; /11aywv1crµou TOU 6p8pou 221

nap.1 TOU v.4412/2016, rJ onoia □UVKPOT�8rJKE µE TrJV un 'ap18.02/2021 an6cp□□ri TrJ<; 

EKTEAEOTIK�c; EmTpon�c; (A/1A:96/130PEr-nljJ:':), npoKElµEvou VO npo{3Ei OTrJV rJAEKTpOVIK� 

anocrcpp6y1□ri K□1 □s10.>-6yri□ri Twv npocrcpopciiv K□1 OTrJV av60E1sri npocrwp1vou avao6xou 

TOU Epyou «BEATiW□f] Tf]c; nOIOTf]TOc; KOi Tf]c; onOTEAEaµoTIKOTf]TO<; Tf]c; KOIVWVIKJjc; 'EvmE;rJc;, 

µ£ Tf]V ovonTU/;f] npof]yµt:vwv µopcpwv oAoKAf)pWµEvf]c; nopoxl)c; KOIVWVIKWV Unf]pE□IWV 

KOi Tf] /3£ATiW□f] TWV IKOVOTi)TWV TWV Enl□Tf]µOVIKWV □TEAEXWV TWV KOIVWVIKWV f1oµdJv Tf]<:; 

f1UTIKJjc; ABJjvoc; (f1Ja/5f]µOTJKO KOIVWVIKO f1iKTUO "KAINOTOMQ")», na TO □VWTEpw Epyo 

□UVOAIK�<; EKTlµciJµEVrJ<; □si□c; 1.395.000,00€ (□uµnEplA□µ{3□VOµEVOU TOU <llnA),

EyKpi8rJKOV 01 6po1 TOU 01aywv1crµou µE TrJV ap18µ. 50/2021 an6cp□□ri TrJ<; EKTEAEOTIK�c; 

EmTpon�c; (A/1A: ljJQ5nOPEr-Q/\N) KOi rJ un 'ap18. 2396/28.05.2021 Ol□K�PUSrJ, rJ onoia 

EA□{3E TOV 133619,1 ap18µ6 □UOT�µ□Toc; ELHl1HL, oriµo□1 EU8rJKE voµiµwc; KOi av□pT�8rJKE 

OTO KEVTPIKO HAEKTpOVIKO MrJTpciJo t1riµocriwv LUµ{36□EWV, A□µ{36vovrnc; A/1AM: 

21PROC008686758. 

LTrJ □UVEOpi□□ri TrJ<; En!Tpon�c; �T□V n□pOVTE<;: 

1) Tmµnoupric; LT□Upoc;, T□KTJK6 µt.>-oc;, np6Eopoc;

2) Zrip�vric; An60To.>-oc;, T□KTIKO µt.>-ac;

3) TcriyKou L□cpia, T□KTIKO µt.>-oc;

H K□T□ArJKTIK� [lµEpoµrivia unof3o.>-�c; TWV npocrcpopciiv �T□V rJ 11EUTEp□ 12.07.2021 KOi 

ciipa 23:59. 

1. npoKElµEvou VO npo{3Ei OTrJV rJAEKTPOVIK� anocrcpp6y1crri TWV npocrcpopciiv, rJ

EmTpon� cruvOE8rJKE OTO ELHl1HL µE TO OJ□nlOTEUT�pl□ TrJ<; (6voµa XP�OTrJ KOi

Kpucp6 npocrwmK6 KW01K6 np6□f3□□ric;), EnEAESE Tov rJAEKTpov1K6 01aywv1crµ6

133619,1 KOi Ol□niOTW□E □cpEv6c; OTI o 01aywv1□µ6c; �T□V x□p□KTrJPl□µEvoc; an6 TD

□UOTrJµ□ we; «KAEIOWµEv□c;» K□I □cpETEpou 6T1 Eix□v unof3>-ri8Ei Eµnp68E□µa OTO

01aywv1□µ6 npocrcpoptc; an6 TOU<; nap□KCJTW cruµµETEXOVTE<;: 
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ιΙΤίΛ
Οικονομικός Η μ ερο μ ηνία Ώρα Αριθμός

α/α Φορέας υποβολής υποβολής προσφοράς

προσφοράς προσφοράς συστήματος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. 1107.2021 18:50:01 233728

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝ ΗΣ

2. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία σι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και

συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν σι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική

Προσφορά».

Κατά τον έλεγχο των περιεχομένων των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική

προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης, προέκυψαν τα εξής:

2.1. Η ένωση οικονομικών φορέων ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, BEE GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒOΥΛOΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚOΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΑΙΝΟΤOΜΙΑΣ ΑΣΠΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔOΣΚOΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ, ως δικαιολογητικά συμμετοχής

κατέθεσε τα κάτωθι:

Ι. Ε.Ε.Ε.Σ. (τρία (3)) ως εξής:

I Ε.Ε.Ε.Σ. ΚΑΙΝOΤOΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΠΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝ ΗΣ,

iΤ. Ε.Ε.Ε.Σ. BEE GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒOΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,

ii. Ε.Ε.Ε.Σ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝOΤOΜΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔOΣΚOΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

ΙΙ. Εγγυητικές επιστολές (δύο (2)) από:

Ι. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΠΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΊΩΝ, υπ’ αριθμ.13529, ύψους

14.199,11€ και

Η. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Un’ αριθμ.9171ΙG2197090, ύψους 5.800,89€

ΊΙΙ. Ιδιωτικό Συμφωνητικό (ένωση εταιρειών) των παραπάνω (υπά 2.1

αναφερόμενους O.Φ.).

2
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3. H Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε στην επιβεβαiωση γνησιότητας των εγγυητικών

επιστολών των συμμετεχόντων Ο.Φ.:

Η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

επαληθεύτηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ’ ΑΣΔΑ 3572/16.07.2021 επιστολή της, ενώ η

γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ επαληθεύτηκε με την υπ’

αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 3658/21.07.2021 αντiστοιχη επιστολή.

4. Ακολούθως η Επιτροπή εξέτασε τα υποβληθέντα (υπό Ι και ΙΙΙ) Ε.Ε.Ε.Σ. και το ιδιωτικό

συμφωνητικό της ένωσης των παραπάνω (υπό 2.1) εταιρειών, τα οποία κρίθηκαν ως

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο (άρθρο 79 v.4412/2016) και την διακήρυξη (παρ.

2.2.8, 2.2.9.1 και 2.4.3.1).

5. Εν συνεχεία η Επιτροπή εξέτασε την Τεχνική προσφορά της ένωσης των Ο.Φ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ,

BEE GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒOΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤOΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔOΣΚΟΠΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΊΑ, η οποία βαθμολογήθηκε ως εξής:

α/α Κριτήρια αξιολόγησης Αξιολόγηση Βαθμός Τελική

βαθμολογία

1. Κατανόηση της Στρατηγικής και των Στόχων Βελτίωσης της ποιότητας και

της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη

προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και

τη βελτiωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών

Δομών της Δυτικής Αθήνας (Χ: 25%)

1.1 Κατανόηση του Πλήρης παρουσίαση του 110 4,40

συνολικού αντικειμένου αντικειμένου του έργου. Στην

του Εργου, των πρόταση του υποψήφιου

αναμενόμενων ωφελειών αναδόχου υπάρχει σαφής

από την ανάπτυξη του στόχευση, ανάλυση του τρόπου

«οικοσυστήματος» της δράσης καθώς και παρουσίαση

Κοινωνικής Καινοτομίας των αναμενόμενων ωφελειών.

στη Δυτική Αθήνα (Σ:4%)

1.2 Κωδικοποίηση των άμεσα Ακριβής προσδιορισμός τόσο 110 3,30

και των έμμεσα των άμεσα ωφελούμενων

ωφελούμενων του Εργου (στελέχη κοινωνικών δομών),

και τεκμηρίωση της όσο και αυτών που θα

προστιθέμενης αξίας του ωφεληθούν έμμεσα από την

3
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ιΙΤίΛ
Εργου (Σ:3%) πραγματοποί ηση του έργου

(ευάλωτες/ειδικές κοινωνικές

ομάδες)

1.3 Κατανόηση του Σαφής προσδιορισμός της 110 5,50

περιεχομένου της έννοιας και του περιεχομένου

Κοινωνικής Καινοτομίας της Κοινωνικής καινοτομίας με

(Ι): βιβλιογραφική χρήση σύγχρονων διεθνών

ανάλυση με αναφορές σε βιβλιογραφικών Πηγών και

σύγχρονες Πηγές (μετά το πρακτικών.

2010). (Σ:5%)

1.4 Κατανόηση του Εμπεριστατωμένη ανάλυση της 110 3,30

περιεχομένου της κοινωνικής καινοτομίας του

Κοινωνικής Καινοτομίας έργου, στο πλαίσιο της

(ΙΙ): Περιγραφή, γεωγραφικής ενότητας της

αιτιολόγηση και Δυτικής Αθήνας. Περιγράφονται

τεκμηρίωση της σι τρόποι/συνιστώσες επίτευξης

Κοινωνικής Καινοτομίας της παραγωγής της κοινωνικής

που απορρέει από το καινοτομίας καθώς και οι τομείς

‘Εργο. (Σ:3%) δραστηριότητας του έργου

(Πίνακας 1)

1.5 Κωδικοποίηση και Πλήρης η παρουσίαση των 110 3,30

προσέγγιση επίτευξης των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας

κρίσιμων παραγόντων για το σύνολο του έργου (20

επιτυχίας του ‘Εργου σημεία με αναφορές τόσο στους

(Σ:3%) άμεσα, όσο και στους έμμεσα

ωφελούμενους). Η πρόταση του

υποψήφιου αναδόχου

περιλαμβάνει επίσης αντίστοιχη

παρουσίαση των δυνητικών

κινδύνων.

1.6 Κατανόηση των Εκτενής παρουσίαση των 110 3,30

ιδιαιτεροτήτων των χαρακτηριστικών των

ευπαθών ομάδων της κοινωνικών ομάδων της

περιοχής εφαρμογής της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής

δράσης και των Αθήνας, που συνιστούν τους

διαφοροποιημένων έμμεσα ωφελούμενους του

4
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λειτουργιών των

Κοινωνικών Υπηρεσιών

ανά Δήμο, ώστε να

επιτευχθεί η «σύγκλιση»

και η «ομογενοποίηση»

Του ΕΔιΚΔΔΑ, κατ’ αρχήν

σε πιλοτικό επίπεδο

(Σ: 3%)

έργου. Η ανάλυση γίνεται σε

επίπεδο Δήμου-εταίρου της

αναθέτουσας αρχής ενώ

παράλληλα η κωδικοποίηση των

ωφελούμενων γίνεται σε τρεις

κύριες κατηγορίες (ευάλωτες

ειδικές-λοιπές ομάδες).

Κατανόηση των ωφελειών

του ‘Εργου σε μίκρο

μέσο- και μάκρο- επίπεδο.

Μέτρηση των

αποτελεσμάτων του

‘Εργου (Σ:4%)

Σαφήνεια στην αποτύπωση των

δράσεων των άμεσα

ωφελούμενων (στελέχη

δημοτικών κοινωνικών δομών)

στα τρία επίπεδα καθώς και οτα

αποτελέσματα (ωφέλειες) που

αναμένονται αντίστοιχα ανά

επίπεδο.

1.7 [10 4,40

2. Κατανόηση και Ανάλυση του Περιεχομένου των Υπηρεσιών του ‘Εργου

ότιως κωδικοποιούνται σε «Τομείς Δραστηριοτήτων» (ΤΔ) και Ενέργειες

(Ε) (Σ:45%)

2.1 Κωδικοποίηση των Λεπτομερής η κωδικοποίηση 120 6,00

Υπηρεσιών του ‘Εργου σε των υπηρεσιών που Θα

ΤΔ και Ε: Ανάλυση και παρασχεθούν στο πλαίσιο του

διάρθρωση των ΤΔΙ-ΤΔΙΟ έργου (Πίνακας 4) με ανάλυση

σε επίπεδο Ενεργειών τόσο σε επίπεδο τομέων

(Σ:5%) δραστηριοτήτων όσο και σε

επίπεδο ενεργειών ανά τομέα.

2.2 Ανάλυση των υπηρεσιών Πλήρης παρουσίαση των 120 6,00

του ΤΔ-1 (Βελτίωση του υπηρεσιών του ΤΔ-1 σε επίπεδο

επιστημονικού και ενεργειών (υπηρεσίες

μεθοδολογικού πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης

των υπηρεσιών πεδίου διακρίσεων ευπαθών ομάδων,

που αφορούν στην υπηρεσίες κοινωνικής

κοινωνική ένταξη των φροντίδας ατόμων με

ευπαθών) σε Ενέργειες. προβλήματα υγείας, υπηρεσίες

Τεκμηρίωση μεθόδων, προώθησης στην απασχόληση

εργαλείων, ευπαθών ομάδων, αξιολόγηση

S
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ιδιαιτεροτήτων, κινδύνων αναγκών των ωφελούμενων).

και αναμενόμενων Παρατίθενται η μεθοδολογία

αποτελεσμάτων. (Σ: 5%) (ενδεικτικά: ατομικό σχέδιο

δράσης, κοινωνικό ιστορικό)

της κάθε ενέργειας καθώς και

τα αναμενόμενα αποτελέσματα

από την εφαρμογή της.

2.3 Ανάλυση των Υπηρεσιών Πλήρης παρουσίαση και 120 4,80

του ΤΔ-2 (Κωδικοποίηση τεκμηρίωση των υπηρεσιών του

των διαδικασιών και ΤΔ-2 σε επίπεδο ενεργειών

παραγωγή ενιαίας (ανάπτυξη εργαλείων για την

μεθοδολογίας κοινωνικής αξιολόγηση αναγκών, πιλοτικές

ένταξης σε Τοπικό και κοινωνικές έρευνες, διάχυση

Περιφερειακό Επίπεδο). καλών πρακτικών, προώθηση

Τεκμηρίωση μεθόδων, συνεργασιών). Παρατίθενται η

εργαλείων, μεθοδολογία της κάθε ενέργειας

ιδιαιτεροτήτων, κινδύνων (ενδεικτικά: εργαλεία

και αναμενόμενων συμβουλευτικής,

αποτελεσμάτων. (Σ:4%) ανόπτυξη/υιοθέτηση πρακτικών

δεοντολογίας) καθώς και τα

αναμενόμενα αποτελέσματα από

την εφαρμογή της.

2.4 Ανάλυση των Υπηρεσιών Πλήρης παρουσίαση και 120 3,60

του ΤΔ-3 (Μάθηση από τεκμηρίωση των υπηρεσιών του

την Εμπειρία — Μεταφορά ΤΔ-3 σε επίπεδο ενεργειών

Τεχνογνωσίας και (αναγνώριση ελλείψεων

Ανάπτυξη Ικανοτήτων στελεχών των κοινωνικών

των στελεχών των δομών, κατάρτιση πλάνου

Κοινωνικών Δομών της ενδυνάμωσης δεξιοτήτων,

Δυτικής Αθήνας). οργάνωση της ενδυνάμωσης,

Τεκμηρίωση μεθόδων, παρακολούθηση της μάθησης,

εργαλείων, προετοιμασία διδακτικού

ιδιαιτεροτήτων, κινδύνων υλικού, ατομική συμβουλευτική,

και αναμενόμενων διαλέξεις, ομαδικές εργασίες,

αποτελεσμάτων. (Σ:3%) διαδικτυακά μαθήματα,

βελτίωση ψηφιακών

ό
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Ανάλυση των Υπηρεσιών

Του ΤΔ-4 (Ανάπτυξη και

Εφαρμογή «Πιλοτικών»

Σχεδίων και Εφαρμογών

Κοινωνικής Καινοτομίας).

Τεκμηρίωση καινοτομιών,

ιδιαιτεροτήτων, κινδύνων

και αναμενόμενων

αποτελεσμάτων. (Σ:3%)

Ανάλυση των Υπηρεσιών

του ΤΔ-5 (Συγκρότηση

διαδημοτικών Ομάδων

Πρόληψης και Διαχείρισης

Κοινωνικών ή
Υγειονομικών Κρίσεων

(Ομάδα Πρόληψης και

Αντιμετώπισης

Κοινωνικών

Υγειονομικών

Δυτικής

ΟΠΑΚΥΚ).

καινοτομιών,

ικανοτήτων, πρόσβαση σε

ψηφιακό υλικό). Παρατίθενται

η μεθοδολογία της κάθε

ενέργειας (ενδεικτικά:

διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια,

MOOC) καθώς και τα

αναμενόμενα αποτελέσματα από

την εφαρμογή της.

Πλήρης παρουσίαση και

τεκμηρίωση των υπηρεσιών του

ΤΔ-4 σε επίπεδο ενεργειών

(πιλοτικές δράσεις,

διαδημοτικές συνεργασίες,

κοινωνικά εργαστήρια,

διάγνωση αναγκών

επιλεγμένων ομάδων,

εφαρμογή πιλοτικών δράσεων,

διαδικτυακές εφαρμογές)

Παρατίθενται η μεθοδολογία της

κάθε ενέργειας (ενδεικτικά: 4

on line εφαρμογές) καθώς και

τα αναμενόμενα αποτελέσματα

από την εφαρμογή της

Πλήρης παρουσίαση και

τεκμηρίωση των υπηρεσιών του

ΤΔ-5 σε επίπεδο ενεργειών

(οργάνωση διαδημοτικών

μηχανισμών, πιλοτική ανάπτυξη

διαδημοτικής ομάδας),

Παρατίθενται η μεθοδολογία της

κάθε Ενέργειας (ενδεικτικά:

ομάδες πρόληψης και

διαχείρισης κοινωνικών ή
υγειονομικών κρίσεων) καθώς

και τα αναμενόμενα

αποτελέσματα από την

2.5 120 3,60

2.6 120 3,60

και

Κρίσεων

Αθήνας,

Τεκμηρίωση
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Ανάλυση των Υπηρεσιών

Του ΤΔ-6 (Ανάπτυξη και

πιλοτική εφαρμογή

κοινών και

ομογενοποιημένων

Θεματικών Δικτύων).

Ανάπτυξη πιλοτικού

ψηφιακού εργαλείου,

αρχιτεκτονική σε

υποσυσrήματα και

συνέργειες με την

υποστήριξη των λοιπών

ΤΔ/Ε. Ανάπτυξη και

ενεργοποίηση

διαδημοτικών

δικτύων.

μεθόδων,

καινοτομιών,

ιδιαιτεροτήτων, κινδύνων

και αναμενόμενων

αποτελεσμάτων. (Σ:Β%)

Ανάλυση των Υπηρεσιών

του ΤΔ-7 (Παρατηρητήριο

ανάπτυξης και διάδοσης

της Κοινωνικής

Καινοτομίας).

Συγκρότηση και

λειτουργία Διαδημοτικού

Κοινωνικού Δικτύου

“ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ’.

Μεθοδολογία, προσέγγιση

και παρακίνηση για την

πιλοτική ανάπτυξη του

όViiI

Πλήρης παρουσίαση και

τεκμηρίωση των υπηρεσιών του

ΤΔ-6 σε επίπεδο ενεργειών

(παρακολούθηση και

αξιολόγηση της κοινωνικής

ένταξης) Παρατίθενται η

μεθοδολογία της κάθε ενέργειας

(ενδεικτικά: ψηφιακό εργαλείο

ΑΔΚΚ, δίκτυο κοινωνικών

υπηρεσιών ΕΔιΚΑΔΑ) καθώς

και τα αναμενόμενα

αποτελέσματα από την

εφαρμογή της.

Πλήρης παρουσίαση και

τεκμηρίωση των υπηρεσιών του

ΤΔ-7 σε επίπεδο ενεργειών

(ανάπτυξη και λειτουργία

παρατηρητηρίου κοινωνικής

καινοτομίας, συγκρότηση

διαδημοτικού μηχανισμού,

δράσεις για την ανάπτυξη

ενιαίου δικτύου δομών)

Παρατίθενται η μεθοδολογία της

κάθε ενέργειας (ενδεικτικά:

ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης

2.7

ιδιαιτεροτήτων, κινδύνων εφαρμογή της.

και αναμενόμενων

αποτελεσμάτων. (Σ:3%)

120 9,60

θεματικών

Τεκμηρίωση

εργαλείων,

2.8 120 4,80

S
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«Ενιαίου

Κοινωνικών

Δυτικής

(ΕΔιΚΔΔΑ).

καινοτομιών,

ιδιαιτεροτήτων, κινδύνων

και αναμενόμενων

αποτελεσμάτων. (Σ:4%)

Ανάλυση των Υπηρεσιών

του ΤΔ-8 (Ανάπτυξη και

λειτουργία του «Sociai

Innovation Forum»).

Τεκμηρίωση καινοτομιών,

ιδιαιτεροτήτων, κινδύνων

και αναμενόμενων

αποτελεσμάτων (Σ:4%)

Ανάλυση των Υπηρεσιών

του ΓΔ-Y (Δράσεις

διάχυσης των

αποτελεσμάτων και

δημοσιότητας των

Δράσεων προς γενικό και

ειδικό κοινό). (Σ:3%)

συγκέντρωσης και επεξεργασίας

δεδομένων) καθώς και τα

αναμενόμενα αποτελέσματα από

την εφαρμογή της.

Πλήρης παρουσίαση και

τεκμηρίωση των υπηρεσιών του

ΤΔ-8 σε επίπεδο ενεργειών

(ανάπτυξη και λειτουργία

φόρουμ κοινωνικής

καινοτομίας, ανάδειξη καλών

πρακτικών, διοργάνωση ετήσιου

συνεδρίου, δημοσιότητα καλών

πρακτικών/συμπερασμάτων

συνεδρίου). Παρατίθενται η

μεθοδολογία της κάθε ενέργειας

(ενδεικτικά: ψηφιακή

διαβούλευση μέσω του e

forum) καθώς και τα

αναμενόμενα αποτελέσματα από

την εφαρμογή της.

Πλήρης παρουσίαση και

τεκμηρίωση των υπηρεσιών του

ΤΔ-9 σε επίπεδο ενεργειών

(δημοσιότητα, διάχυση

δράσεων, δράσεις φυσικής και

ηλεκτρονικής δημοσιότητας,

συνέργειες με άλλους φορείς,

δημοσιεύσεις). Παρατίθενται η

μεθοδολογία της κάθε ενέργειας

(ενδεικτικά: ανάπτυξη εταιρικής

ταυτότητας, γραφείο τύπου)

καθώς και τα αναμενόμενα

Δικτύου

Δομών

Αθήνας»

Τεκμηρίωση

2.9 120 4,80

2.10 120 3,60

9
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ιΙΤίΛ
αποτελέσματα από την

εφαρμογή Της.

2.11 Ανάλυση των Υπηρεσιών Πλήρης παρουσίαση και 120 3,60

του ΤΔ-1Ο (Δράσεις τεκμηρίωση των υπηρεσιών του

αξιολόγησης και ΤΔ-10 σε επίπεδο ενεργειών

συνεχούς βελτίωσης των (συνεχής αξιολόγηση

αποτελεσμάτων Του αποτελεσμάτων έργου

Εργου με στόχο την Παρατίθενται η μεθοδολογία της

προαγωγή της Κοινωνικής κάθε ενέργειας (ενδεικτικά:

Καινοτομίας). Τεκμηρίωση παρακολούθηση και αξιολόγηση

μεθόδων, καινοτομιών και μέσω συγκεκριμένων δράσεων)

αναμενόμενων καθώς και τα αναμενόμενα

αποτελεσμάτων. (Σ:3%) αποτελέσματα από την

εφαρμογή της.

3. Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα Του Έργου (Σ:10%)

3.1 Ανάλυση των Πλήρης συμμόρφωση με τα 100 6,00

προβλεπόμενων οριζόμενα στην σχετική μελέτη.

παραδοτέων -

Χρονοδιάγραμμα ΤΔ/Ε και

σύνδεση με υποβολή των

παραδοτέων (Σ:6%)

3.2 Αντιμετώπιση της Πλήρης παρουσίαση της δομής 100 2,00

αλληλουχίας και της και αλληλουχίας των ΤΔ και των

συνάρθρωσης των αντίστοιχων ενεργειών.

παραδοτέων (Σ:2%)

3.3 Αρχές, μεθοδολογία και Συμμόρφωση με τον Κανονισμό 100 2,00

πλαίσιο διαχείρισης ΕΕ 2016/679 (GDPR).

προσωπικών δεδομένων

(Σ:2%)

4. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου, Εμπειρία και

Ομάδα ‘Εργου (Σ:Ι.5%)

4.1 Αναλυτική παρουσίαση Πλήρης παρουσίαση της 110 5,50

της μεθοδολογίας διάρθρωσης της ομάδας έργου

οργάνωσης και διοίκησης (5 υπό-ομάδες), με αναλυτική

του Έργου (Σ:5%) περιγραφή του ρόλου και των

λειτουργιών που θα επιτελέσει η

10
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ομάδα συντονισμού και η ομάδα

διαχείρισης Του έργου.

4.2 Σχήμα Διοίκησης ‘Εργου Πλήρης Παρουσίαση της ομάδας 120 6,00

και Ομάδα ‘Εργου — έργου, η οποία διαθέτει

Ανάλυση σε «Υπο- αυξημένα τυπικά προσόντα

ομάδες» και Στελέχωσή (διδακτορικά, μεταπτυχιακοί

τους (Σ:5%) τίτλοι) Και αντιοτοίχιση του

ρόλου των στελεχών της ανά

ΤΔ.

4.3 Μεθοδολογία Σαφής προσανατολισμός της 110 5,50

Συντονισμού του ‘Εργου προτεινόμενης μεθοδολογίας

(Σ:5%) στην εκπλήρωση καίριων

σημείων για την επιτυχή έκβαση

του έργου.

5. Λοιπές Προσφερόμενες Υπηρεσiες — Ανάλυση και εκτ μηση

κινδύνων (Σ:5°Ιο)

5.1 Πρόσθετες Υπηρεσίες: Προτείνονται τρεις επιπλέον 110 2,20

τεκμηρίωση πιθανών υπηρεσίες, οι οποίες

αναγκαίων πρόσθετων συνίστανται στην ανάπτυξη

υπηρεσιών που δεν έχουν πράσθετου διαδημοτικού

συνεκτιμηθεί (Σ:2%) δικτύου για το συνολικό

σχεδιασμό της στρατηγικής

κοινωνικής συνοχής στη Δυτική

Αθήνα, στη δημιουργία

ψηφιακών βιωματικών ταινιών

και στην δημιουργία «οδηγού»

αρχών ποιότητας για τα στελέχη

των κοινωνικών δομών.

5.2 Εκτίμηση και ανάλυση Ανάλυση των πιθανών 110 2,20

πιθανών κινδύνων: κινδύνων (διαχείριση αλλαγών,

αποτελεσματικός διαχείριση σύνθεσης έργου,

προσδιορισμός - διοίκηση ανθρώπινου

τεκμηρίωση των κρίσιμων δυναμικού, ολοκλήρωση έργου)

παραγόντων επιτυχίας και και παρουσίαση μεθοδολογίας

παρουσίαση δράσης για την αντιμετώπισή

εναλλακτικών τρόπων τους.
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διασφάλισης τους (Σ:2%)

ένΔ1
5.3 Μεταφορά τεχνογνωσίας Τεκμηριωμένη παρουσίαση των 100 1,00

στο Φορέα (Σ:1%) τεχνικών και των εργαλείων,

Που Θα χρησιμοποιήσει ο

υποψήφιος ανάδοχος

Προκειμένου να διοχετεύσει την

τεχνογνωσία οτα στελέχη της

αναθέτουσας αρχής.

Η συνολική βαθμολογία για την τεχνική Προσφορά της ένωσης των Ο.Φ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΠΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, BEE GROUP

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤOΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔOΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

σύμφωνα μετην παράγραφο 2.3.2 της διακήρυξης ανέρχεται σε: 113,90.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ’αριθ. 2396/28.05.2021 Διακήρυξη του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισμού

2. Την υπ’ αριθ. 50/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΩ5ΠΟΡΕΓ-ΩΛΝ), με

την οποία εγκρίθηκαν σι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού

3. Τις υποβληθείσες προσφορές

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Εισηγείται προς τη Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ:

> Τη συνέχιση της διαδικασίας (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) για την ένωση Ο.Φ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΠΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ, BEE GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΙίΙΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒOΥΛΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρόεδ..~—7

2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μέλ
—.

3) Τσίγκου Σοφία, τακτικό μέλος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ — ΝΟΜΟΣ ΑΓΤΙΚΗΣ

‘ΙΔΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΊΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΠΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, 121 - 32, Περιστέρι

Τηλ. +30 2105745826, +30 2105762434

2° πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διανωνισυών

Στο Περιστέρι, την 13η Αυγούοτου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε σε

τακτική συνεδρίαση Οτα γραφεία του ΑΣΔΑ, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του

άρθρου 221 παρ.1 του Ν,4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αριθ.02/2021

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:96Δ3ΟΡΕΓ-ΠΨΞ), προκειμένου να προβεί στην

ηλεκτρονική αποαφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και στην ανάδειξη προσωρινού

αναδόχου του έργου «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της

Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής

κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των

Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διοδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”)».

Για το ανωτέρω έργο συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.395.000,0ΟC (συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ), εγκρίθηκαν σι όροι του διαγωνισμού με την αριθμ. 50/2021 απόφαση της

Εκτελεστικής Επιτροπής (ALA: ΨΩ5ΠΟΡΕΓ-ΩΛΝ) και η υπ’αριθ. 2396/28.05.2021

διακήρυξη, η οποία έλαβε τον 133619,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε

νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21ΡR0C008686758.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρόεδρος

2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μέλος

3) Τσίγκου Σοφία, τακτικό μέλος

Η ένωση των Ο.Φ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΠΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, BEE GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝOΤOΜΙΑΣ

ΑΣΠΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔOΣΚOΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά:

Οικονομικός .

Τιμη ΦΠΑ Συνολικό κόστος
Φορέας

ΚΑΙΝOΤΟΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΠΚΑ
1.106.210,00ί 265.490,40€ 1.371.700,40C

ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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~νΔί

Η τελική βαθμολογία, σύμφωνο με την παράγραφο 2.3 της διακήρυξης διαμορφώνεται ως

εξής: Λί= 0,85*(113,90/113,90)+0,15*(1371700,40/1371700,40)=1.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την υπαριθ. 2396/28.05.2021 Διακήρυξη του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισμού,

2.Την υπ’ αριθ. 50/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΩ5ΠΟΡΕΓ-ΩΛΝ), με

την οποία εγκρίθηκαν σι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού ,

3. Την υποβληθείσα οικονομική προσφορά,

4. Τις διατάξεις του v.4412/2016, όπως ισχύει,

Εισηγείται προς τη Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΜ:

> Την αnοδοχή της προσφοράς της ένωσης των Ο.Φ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΠΚΑ

ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, BEE GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΙΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛOΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝOΤΟΜΙΑΣ ΑΣΠΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔOΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

και την ανάδειξή της ως προσωρινού ανοδόχου.

Η ΕΠΙΤΡOΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρόεδρο

2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ, BEE

GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,

ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΑΙΝOΤΟΜΙΑΣ

ΑΣΠΚΗ ΜΗ

ΚΕΡΔOΣΚOΠΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3) Τσίγκου Σοφία, τακτικό μέλ~
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