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

Αριθμός απόφασης 84/2021 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 7ο θέμα της Η.Δ. περί: «Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού "Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Ενδυνάμωσης των εν δυνάμει
Επιχειρηματιών και Προώθησης της Δημιουργίας Νέων και Νεοφυών Καινοτόμων μικρο-
Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής¨» και λέει τα εξής:
Με την υπ'  αριθ.75/2020 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:ΩΓ2ΟΟΡΕΓ-9ΥΡ) αποδεχτήκαμε τους όρους της υπ' 
αριθ.1804/11.05.2020 πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_27 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3927 και εγκρίναμε την υποβολή
της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν δυνάμει επιχειρηματιών και προώθησης
της δημιουργίας νέων και νεωφυών καινοτόμων μικρό-επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους τομείς της
ΠΣΕΕ Αττικής».
Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (ΑΤΠΑ) συνέταξε και θεώρησε την υπ' αριθ. 13/2020
μελέτη με τίτλο "Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν δυνάμει επιχειρηματιών και προώθησης της
δημιουργίας νέων και νεωφυών καινοτόμων μικρό-επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ
Αττικής", προϋπολογισμού 2.715.799,64 € με ΦΠΑ.
Στις 30/09/2020 (ID108223) υποβάλαμε το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5069388 στην
Διεύθυνση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης. Ακολούθησαν τα από 11-12/01/2021 &  2-5/4/2021 απεσταλμένα (μέσω
της επικοινωνίας ΟΠΣ) συμπληρωματικά στοιχεία.
Η  Διεύθυνση  Ενιαίου  Φορέα  Διαχείρισης,  με την υπ' αριθμ. 2032/12-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΗ8ΒΟΡΕ-0ΙΞ) απόφαση
της, ενέταξε την ανωτέρω Πράξη στον Άξονα Προτεραιότητας (08) «Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων
και της προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης » του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».
Με την υπ΄ αριθ.2296/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ0ΔΞΟΡΕΓ-Μ7Τ, ΚΗΜΔΗΣ:
21REQ008666471) εγκρίθηκε η δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας και η διάθεση πίστωσηςποσού 340.380,00€ σε
βάρος του ΚΑ 70.6474.0022 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ του οικονομικού έτους 2021.
Με την υπ΄αριθ.48/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:65ΥΡΟΡΕΓ-Λ11) εγκρίναμε την υπ΄αριθ.13/2020 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 05/07/2021 ημέρα Δευτέρα και ημερομηνία αποσφράγισης των
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προσφορών την 08/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ.
Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:21PROC008686804 2021-05-31). Η Περίληψη
της διακήρυξης (αρ.πρωτ.2721/9.06.2021) αναρτήθηκε στη Διαύγεια  (ΑΔΑ:Ρ7Δ8ΟΡΕΓ-Ω4Ζ) και  δημοσιεύτηκε
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό αναφοράς (2021/S
107-281255) 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 08/07/2021 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 133612,1 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  Οικονομικός Φορέας  Ημερομηνία υποβολής
προσφοράς

 Ώρα υποβολή
προσφοράς

 Αριθμός προσφοράς
συστήματος

 1.

ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 05/07/2021  11:12:01  229004

Στη συνέχεια η Επιτοπή προέβει στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της
ανωτέρω ένωσης εταιρείας. Αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών , η Επιτροπή προχώρησε
στην αποσφάγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η οποία έλαβε βαθμό 112,50 ως συνημμένο 1ο
πρακτικό.
Με το υπ΄αριθ.3979/10.08.2021 έγγραφο προσκαλείται η ανωτέρω εταιρεία, για το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σε συνεδρίασή της την Παρασκευή 13/08/2021 και ώρα 10:00, προέβει
στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας.
 α/α  Οικονομικός Φορέας  Αξία χωρίς ΦΠΑ  Φ.Π.Α  Γενικό Σύνολο

 1.

ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 2.171.761,00 €  521.222,64 €  2.692.983,64 €

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 εταιρεία "ΑΠΟΨΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 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 4054/18.08.2021)
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνω την επικύρωση των πρακτικών του ανωτέρω διαγωνισμού και την
ανάδειξη της εταιρείας "ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ως προσωρινού αναδόχου για τον διαγωνισμό "Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Ενδυνάμωσης των εν
δυνάμει Επιχειρηματιών και Προώθησης της Δημιουργίας Νέων και Νεοφυών Καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων
στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής¨ (Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας, Ψηφιακές
Υπηρεσίες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες).
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
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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 "Ανάπτυξη
Οικοσυστήματος Ενδυνάμωσης των εν δυνάμει Επιχειρηματιών και Προώθησης της Δημιουργίας Νέων και
Νεοφυών Καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής¨
(Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας, Ψηφιακές Υπηρεσίες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες).)
Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία "ΑΠΟΨΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , αντί του
ποσού 2.171.761,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 84/2021 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  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ — ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

aM
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, 121 - 32, Περιστέρι
Τηλ. +38 2105745826, ±30 2105762434

10 πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διανωνισμών

Στο Περιστέρι, την 8η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική

συνεδρίαση στα 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

αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Ενδυνάμωσης των εν δυνόμει Επιχειρηματιών και

Προώθησης της Δημιουργίας Νέων και Νεοφυών Καινοτάμων μικρα-Επιχειρήσεων στη

Δυτική Αθήνα, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής (Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας,

Ψηφιακές Υπηρεσίες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες)». Για το ανωτέρω έργο συνολικής

εκτιμώμενης αξίας 2.715.799,64€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), εγκρίθηκαν οι όροι

του διαγωνισμού με την αριθμ. 48/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

(ΑΔΑ:65ΥΡΟΡΕΓ-Λ11) και η υπ αριθ. 2394/28.05.2021 Διακήρυξη η οποία έλαβε τον

133612,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο

Κεvτρ’κό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:

21ΡR0C008686804.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρόεδρος

2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μέλος

3) Τσίγκου Σοφία, τακτικό μέλος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η Δευτέρα 05.07.2021 και

ώρα 23:59.

[. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτροvική αποσφράγιση των προσφορών, η

Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό

133612,1 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το

σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο

διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:
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Οικονομικός Ημερομηνkι ‘Ωρα Αριθμός

α/α Φορέας υποβολής υποβολής προσφοράς

προσφοράς προσφοράς συστήματος

ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 05.07.2021 11:12:01 229004

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία σι προσφορές αποσφραγiσθηκαν 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. Ο οικονομικός φορέας ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ, ως δικαιολογητικά συμμετοχής κατέθεσε τα κάτωθι:

Ι. Ε.Ε.Ε.Σ. (δώδεκα (12)) ως εξής:

Ι. Ε.Ε.Ε.Σ. ΑΠΟΨΗ ΑΕ

Ii. Ε.Ε.Ε.Σ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (υπεργολάβος)

ΗΙ. Ε.Ε.Ε.Σ. ΙΡΙΣ ΑΕ (υπεργολάβος)

iν. Ε.Ε.Ε.Σ. REGION ΑΕ (υπεργολάβος)

ν. Ε.Ε.Ε.Σ. ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ (υπεργολάβος)

vi. Ε.Ε.Ε.Σ. ΜΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (εξωτ. συνεργάτης)

νΙί. Ε.Ε.Ε.Σ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (εξωτ. συνεργάτης)

vHi. Ε.Ε.Ε.Σ. ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (εξωτ. συνεργάτης)

iχ. Ε.Ε.Ε.Σ. ΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (εξωτ. συνεργάτης)

x. Ε.Ε.Ε.Σ. ΖΛΑΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (εξωτ. συνεργάτης)

xi. Ε.Ε’Ε.Σ. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (εξωτ. συνεργάτης)

χΗ. Ε.Ε,Ε.Σ. ΑΓΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (εξωτ. συνεργάτης)

ΙΙ. Εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (υπ’ αρ. 633/759473-

9/A’) ύψους 43.803,22€

ΙΙΙ. Ιδιωτικά Συμφωνητικά (Δηλώσεις Συνεργασίας/Συμφωνητικά Συνεργασίας)

με όλους τους παραπάνω (υπό ii έως xii αναφερόμενους Ο.Φ.), σύμφωνα με

την παράγραφο 2.2.8 της διακήρυξης
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ιΙΤίΛ
3. Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε στην επιβεβαίωση γνησιότητας των εγγυητικών

επιστολών των συμμετεχόντων Ο.Φ.:

Η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής του Ο.Φ. ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιβεβαιώθηκε με την υπ’

αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ 3504/14.07.2021 επιστολή της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος’ Η

πρωτότυπη εγγυητική επιστολή προσκομίσθηκε στον ΑΣΔΑ εμπρόθεσμα (αρ. πρωτ’ ΑΣΔΑ

3326/07.07.2021)’

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

συμφωνητικά συνεργασίας, τα οποία κρίθηκαν ως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο

(όρθρο 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 του ΟΦ. ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ, η οποία

βαθμολογήθηκε ως εξής:

α/σ Κριτήρια αξιολόγησης Αξιολόγηση Βαθμός Τελική

βαθμολογία

1. Κατανόηση της Στρατηγικής και των Στόχων Ενδυνάμωσης των εν δυνάμει

Επιχειρηματιών και Προώθησης της Δημιουργίας Νέων και Νεοφυών

Καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων

1.1 Κατανόηση του Κατανόηση τόσο του αντικειμένου 100 4,00

συνολικού αντικειμένου του έργου, με εκτενή αναφορά στη

για την «Ενδυνάμωση δημιουργία «οικοσυατημάτων»

των εν δυνόμει νεοφυών επιχειρήσεων, στο

Επιχειρηματιών και ιδιαίτερο περιβάλλον που θα

Προώθησης της υλοποιηθεί (διαδημοτικότητα) όσο

Δημιουργίας Νέων και και των προσδοκώμενων ωφελειών

Νεοφυών Καινοτόμων που θα προκύψουν από την

μικρο-Επιχειρήσεων» υλοποίησή του.

( Σ : 4°/ή
1.2 Κατανόηση, Παρουσίαση των υπηρεσιών του 110 3,30

διασύνδεση και έργου (με κωδικοποίηση ανά

αλληλουχία των κατηγορία υπηρεσιών) και ανάλυση

«Σταδίων» 1 και (pm- τους σε επιμέρους «εργαλεία» που
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early—stage phase) και Θα παρασχεθούν με παράλληλη

2 (eaιίγ—stage phase) αποτύπωση της αλληλουχίας

του Έργου (Σ:3%) (μεθοδολογία οργάνωσης) και της

ένταξης των παρεχόμενων

υπηρεσιών, ανά κατηγορία

υπηρεσιών, στα επιμέρους στάδια

1 & 2.

1.3 Περιγραφή, Πλήρης περιγραφή και ανάλυση 110 3,30

αιτιολόγηση και των «οριζόντιων» υπηρεσιών, που

τεκμηρίωση των Θα παρασχεθούν στο πλαίσιο των

Υπηρεσιών δύο σταδίων του έργου και

«οριζόντιου» επιπλέον παρουσίαση των

χαρακτήρα που ενεργειών που θα απαιτηΘούν ανά

περιέχονται και στα δύο κατηγορία υπηρεσιών (πίνακας 2:

«στάδια» του Εργου κατηγορίες ενεργειών/οριζόντια

(Σ:3%) υπηρεσία) καθώς και διασύνδεση

τους με «κάθετες» υπηρεσίες

(πίνακας 3: κωδικοποίηση

ενεργειών/συνδυασμός

αξιοποίησης και από «κάθετες»

κατηγορίες υπηρεσιών)

2. Κατανόηση του ΙΙεριεχομένου και των Υπηρεσιών (Ψηφιακών —

Συμβουλευτικών) για την «Ενδυνάμωση των εν δυνάμει Επιχειρηματιών και

Προώθησης της Δημιουργίας Νέων και Νεοφυών Καινοτόμων μικρο

Επιχειρήσεων»

2.1 Κωδικοποίηση των Πλήρης παρουσίαση και ανάλυση 110 4,40

Υπηρεσιών και των διαδικασιών που θα

Λειτουργίας των ακολουθηθούν καθώς και των

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που θα παρασχεθούν

διεργασιών στο πλαίσιο του έργου στους εν

«Ενδυνάμωσης των εν δυνάμει ωφελούμενους, νέους

δυνάμει Επιχειρηματιών επιχειρηματίες, προκειμένου να

και Προώθησης της επιτευχθεί η ενδυνάμωσή τους και

Δημιουργίας Νέων και η στήριξη των νεοφυών

Νεοφυών Καινοτόμων επιχειρήσεων.

μικρο-Επιχειρήσεων»
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aM
(Σ:4%)

2.2 Μεθοδολογία, Αναλυτική περιγραφή του 120 7,20

σχεδιασμός εκτέλεσης, σχεδιασμού (λειτουργική

αξιολόγησης, ανάλυσης αρχιτεκτονική) της πλατφόρμας

και ανάπτυξης ειδικής «e-SUPCICE» (πίνακας 4:

εξειδικευμένης διάρθρωση πλατφόρμας σε

πλατφόρμας με την υπσσυστήματα) σε συνδυασμό με

ονομασία «e-SUPCICE» τις κατηγορίες υπηρεσιών που θα

(Σ:6%) παρασχεθούν

23 Ανάπτυξη και Ολοκληρωμένη παρουσίαση των 120 7,20

διάρθρωση των ενεργειών που θα απαιτηθούν

Υπηρεσιών KY-i έως εντός του πλαισίου των υπηρεσιών

Και ΚΥ-9 σε επίπεδο του έργου (πίνακας 5: κατηγορίες

Ενεργειών που ενεργειών /κατηγορίες

εντάσσονται σε αυτές υπηρεσιών). Στόχευση σε

(Σ:6%) συγκεκριμένα αποτελέσματα

(ενοποιημένη λύση) με σαφή

προσδιορισμό αρχών, εργαλείων

και χαρακτηριστικών της δόμησης

του πληροφοριακού συστήματος

και των επιμέρους υποσυστημάτων

του.

2.4 Μεθοδολογία ειδικών Πλήρης παρουσίαση ανά στάδιο 110 4,40

εργαλείων, υπηρεσιών της υπηρεσίας e-meπtοΓiπg.

στήριξης — Αναφέρονται τόσο οι αρχές που θα

καθοδήγησης — διέπουν την συμβουλευτική

ενημέρωσης των νέων υπηρεσία, άσο και τα

επιχειρηματιών (e- πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης

mentoring κ.α.) μεθόδου. Παρουσιάζονται

(Σ:4%) περαιτέρω σι παρεχόμενες

υπηρεσίες ανά στάδια (4) καθώς

και οι επιδιωκόμενοι οτάχοι της

συ μ βουλευτικής.

3. Αρχιτεκτονική, Υιιοσυσrήματα και Ειδικά Εργαλεία της «e-SUPCICE»

3.1 Αρχιτεκτονική της «e- Πλήρης περιγραφή της ανοικτής 120 8,40

SUPCICE» - και της λογικής αρχιτεκτονικής
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Μεθοδολογική

Προσέγγιση

Απαιτήσεων

(Σ:7 %)

Μεθοδολογία

διάρθρωσης της

πλατφόρμας

SUPCICE» σε

Υποσυστήματα —

Λειτουργικές σχέσεις με

τις Υπηρεσίες KY-i έως

και ΚΥ-9 (Σ:5%)

του συστήματος αλλά και Των

επιδιωκόμενων στόχων του

σχεδιασμού του. Τόσο ο

σχεδιασμός όσο και τα εργαλεία

που απαιτούνται αποτυπώνονται με

σαφήνεια για κάθε επίπεδο (4) του

συστήματος και επιπλέον

παρέχονται πληροφορίες για τη

συμβατότητα του έργου με εθνικά

πρότυπα σχεδιασμού έργων

πληροφορικής καθώς και

Ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα

ασφαλείας

Η μεθοδολογία διόρθρωσης της

πλατφόρμας «e-SUPCICE», σε όλες

τις κατηγορίες υπηρεσιών

(οριζόντιες και κάθετες),

χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της

«διαλειτουργικότητας», η οποία

αποτελεί κομβικό σημείο για τη

λειτουργία αλλά και την επίτευξη

των στόχων του έργου.

Λεπτομερής περιγραφή του τρόπου

δράσης του οικονομικού φορέα σε

επίπεδο σχεδιασμού (τεχνικές

προδιαγραφές συστήματος

διαλειτουργικότητας) και

υλοποίησης (επιχειρησιακή και

τεχνολογική διάσταση

πληροφοριακού συστήματος)

των

Χρηστών

3.2 120 6,00

3.3 Ανάλυση και Πληρότητα στην περιγραφή και 110 4,40

Περιγραφή των ανάλυση των υποσυστημάτων

Υποσυστημάτων Υπ-Ι (υπηρεσίες, αποτελέσματα, ρόλος,

έως και Υπ-ό (α±β) λειτουργικότητα, σενάρια χρήσης,

που εντάσσονται στην ανταλλαγή δεδομένων) που

KY-i (Σ:4%) εντάσσονται ατην ΚΥΙ.
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3.4 Ανάλυση και Πληρότητα στην περιγραφή και 110 4,40

Περιγραφή των ανάλυση των υποσυστημάτων

Υποσυστημάτων Υπ-7 (υπηρεσ~ες, αποτελέσματα, ρόλος,

έως και Υπ-13 που λειτουργικότητα, σενάριο χρήσης,

εντάσσονται στην ΚΥ-2 ανταλλαγή δεδομένων) που

(Σ:4%) εντάσσονται στην ΚΥ2.

3.5 Ανάλυση και Πληρότητα στην περιγραφή και 110 4,40

Περιγραφή των ανάλυση των υποσυστημάτων

ΥποσυσΓημάτων Υπ-14 (υπηρεσiες, αποτελέσματα, ρόλος,

έως και Υπ-21 που λειτουργικότητα, σενάρια χρήσης,

εντάσσονται στην ΚΥ-3 ανταλλαγή δεδομένων) που

(Σ:4%) εντάσσονται στην ΚΥ3.

3.6 Ανάλυση και Πληρότητα στην περιγραφή και 110 4,40

Περιγραφή των ανάλυση των υποσυστημάτων

Υποσυστημάτων Υπ-22 (υπηρεσίες, αποτελέσματα, ρόλος,

έως και Υπ-25 που λειτουργικότητα, σενάρια χρήσης,

εντάσσονται στην KY- ανταλλαγή δεδομένων) που

4(Σ:4%) εντάσσονται στην ΚΥ4.

3.7 Ανάλυση και Πληρότητα στην περιγραφή και 110 4,40

Περιγραφή των ανάλυση των υποσυστημάτων

Υποσυατημάτων Υπ-26 (υπηρεσίες, αποτελέσματα, ρόλος

έως και Υπ-27 που λειτουργικότητα, σΕνάρια χρήσης,

εντάσσονται στην ΚΥ-5 ανταλλαγή δεδομένων) που

(Σ:4%) εντάσσονται στην ΚΥ5.

3.8 Ανάλυση και Πληρότητα στην περιγραφή και 110 4,40

Περιγραφή των ανάλυση των υποσυατημάτων

Υποσυστημάτων Υπ-28 (υπηρεσίες, αποτελέσματα, ρόλος,

έως και Υπ-31 που λειτουργικότητα, σενάρια χρήσης,

εντάσσονται στην KY- ανταλλαγή δεδομένων) που

6(Σ:4%) εντάσσονται στην ΚΥ6.

3.9 Ανάλυση και περιγραφή Πληρότητα στην περιγραφή και 110 4,40

των Υποσυστημάτων ανάλυση των υποσυστημάτων

Υπ-32 έως και Υπ-36 (υπηρεσίες, αποτελέσματα, ρόλος,

που εντάσσονται στην λειτουργικότητα, σενάρια χρήσης,

ΚΥ-7 (Σ:4%) ανταλλαγή δεδομένων) που

εντάσσονται στην ΚΥ7.
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ΤίΝ
4. Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα του ‘Εργου

4.1 Ανάλυση συμβατικών Αναλυτική Παρουσίαση των 105 6,30

παραδοτέων- παραδοτέων σε σχέση με το

Χρονοδιάγραμμα σύνολο των a παιτούμενων

φάσεων και υποβολής ενεργειών για κάθε κατηγορία

παραδοτέων(Σ:6%) υπηρεσιών (KY) με Παράλληλη

παρουσίαση των δράσεων στο

πλαίσιο της δημοσιότητας του

έργου

4.2 Αντιμετώπιση της Σαφής συνολική αποτύπωση 110 2,20

αλληλουχίας και της (Πίνακας 10: απεικόνιση

συνάρθρωσης των αλληλουχίας και συνάρθρωσης

παραδοτέων (Σ:2%) παραδοτέων) της δομής του έργου

4.3 Προσέγγιση της Η Προσέγγιση της βιωσιμότητας 105 1,05

βιωσιμότητας του του έργου

συστήματος μετά την αντιμετωπίζεται/προτείνεται στο

λήξη της σύμβασης πλαίσιο της ένταξής του στο

(Σ:1%) συνολικό σχεδιασμό της ΟΧΕ/ΒΑΑ

Δυτικής Αθήνας

4.4 Αρχές, μεθοδολογία και Πλήρης περιγραφή του τρόπου 105 1,05

πλαίσιο διαχείρισης αντιμετώπισης των ενδεχόμενων

προσωπικών κινδύνων στο πλαίσιο διαχείρισης

δεδομένων (Σ:1%) προσωπικών δεδομένων και των

μέτρων που Θα αναλάβει κατά

περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος

Ο.Φ’
5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης ‘Εργου, Εμπειρία και Ομάδα ‘Εργου

5.1 Αναλυτική παρουσίαση Τεκμηρίωση της προτεινόμενης 110 5,50

της μεθοδσλογίας μεθοδολογίας καθώς και της

οργάνωσης και συνολικής διαχείρισης του έργου

διοίκησης του έργου μέσω αλληλοσυνδεόμενων ομάδων

(Σ:5%) δραστηριοτήτων (5), σι οποίες

καλύπτουν το σύνολο του.

5.2 Σχήμα Διοίκησης Πλήρης ομάδα έργου με προσόντα 120 6,00

‘Εργου και Ομάδα υψηλών προδιαγραφών (Phd) και

‘Εργου — Ανάλυση σε υπέρτερος αριθμός μελών έναντι

S
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aM
«Υπο-ομάδες» και των απαραίτητων.

Στελέχωσή τους

( Σ :5%)
5.3 Μεθοδολογία Τεκμηρίωση των αντικειμένων 120 6,00

Συντονισμού του (απαιτήσεων) που απαιτείται να

Έργου (Σ:5%) εκπληρωθούν για την επιτυχή

έκβαση του έργου και αναλυτική

παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του

Υπεύθυνου ‘Εργου και του

αναπληρωτή του

6. Λοιπές Προσφερόμενες Υπηρεσίες — Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων

6.1 Πρόσθετες υπηρεσίες: Οι πρόσθετες υπηρεσίες που 105 2,10

τεκμηρίωση πιθανών προτείνονται στοχεύουν στη

αναγκαίων πρόσθετων δημιουργία προοτιθέμενης αξίας

υπηρεσιών (Σ:2%) στο έργο μέσω της συνεχούς

~ αναβάθμισης των λειτουργιών της

πλατφόρμας και της αντιμετώπισης

ενδεχόμενων κινδύνων που Θα

προκύψουν κατά την υλοποίησή

του

6.2 Εκτίμηση και ανάλυση Πληρότητα στην ανάλυση και 110 2,20

πιθανών κινδύνων: εκτίμηση των πιθανών κινδύνων

αποτελεσματικός καθώς και παρουσίαση αντίστοιχων

προσδιαρισμός - ενεργειών αποτροπής των εκ

τεκμηρίωση των μέρους του Ο.Φ.

κρίσιμων παραγόντων

επιτυχίας και

παρουσίαση

εναλλακτικών τρόπων

διασφάλισης τους

(Σ: 2%)

6.3 Μεταφορά Παρουσίαση εμπεριστατωμένου 110 1,10

τεχνογνωσίας στο σχεδίου εκπαίδευσης των στελεχών

Φορέα (Σ:1%) της Αναθέτουσας Αρχής

9
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Η συνολική βαθμολογία για την τεχνική προσφορά του Ο.Φ. ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΙΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με

την παράγραφο 2.3.2 της διακήρυξης ανέρχεται σε: 112,50.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ’αριθ. 2394/28.05.2021 Διακήρυξη του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισμού

2. Την mi’ αριθ. 48/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΡΕΓ-Λ11), 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 τον Ο.Φ.
ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρό1

2) Ζηρήνης Αιιόσrολος, τακτικό μέλος ‚4
3) Τσίγκου Σοφία, τακτικό μ’~

4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ — ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

,ι~.ι
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΥΠΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, 121 - 32, Περιστέρι
Τηλ. +30 2105745826, +30 2105762434

2° πρcικτικό Επιτροπής Διενέρνειcις Δισνωνισιjών

Στο Περιστέρι, την 13η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε σε

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

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

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9όΔ3ΟΡΕΓ-ΠΨΞ), Προκειμένου να προβεί στην

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και ατην ανάδειξη προσωρινού

οναδόχου του έργου «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Ενδυνάμωσης των εν δυνάμει

Επιχειρηματιών και Προώθησης της Δημιουργίας Νέων και Νεοφυών Καινοτόμων μικρο

Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής (Ανάπτυξη

Διαδικτυακής Πλατφόρμας, Ψηφιακές Υπηρεσίες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες)». Για το

ανωτέρω έργο συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.715.799,64€ (συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ), εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού με την αριθμ. 48/2021 απόφαση της

Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:65ΥΡΟΡΕΓ-Λ11) και η υπαριθ. 2394/28.05.2021 Διακήρυξη

η οποία έλαβε τον 133612,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώα Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας

ΑΔΑΜ: 21ΡR0C008686804.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρόεδρος

2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μέλος

3) Τσίγκου Σοφία, τακτικό μέλος

Ο Ο.Φ. ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε την κάτωθι οικονομική προσφορά:

Οικονομικός . .

Τιμη ΦΠΑ Συνολικο κοσrος
α/α Φορεας

1. ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΠΚΗΣ 2.171.761,00€ 521.222,64€ 2.692.983,64€

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 της διακήρυξης διαμορφώνεται ως

εξής: Λi= 0,85*(112,50/112,50)+0,15*(2692983,64/2692983,64)=1.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την υπαριθ. 2394/28.05.2021 Διακήρυξη του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισμού,

2.Την υπ’ αριθ. 48/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΡΕΓ-Λ11), με

την οποία εγκρίθηκαν Οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού,

3. Την υποβληθείσα οικονομική προσφορά, .

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

Εισηγείται προς τη Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ:

» Την αποδοχή της προσφοράς του Ο.Φ. ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥΠΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την

ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρόεδρο’ι

2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μέλος J j~’
1” ι~

3) Τσίγκου Σοφία, τακτικό μέλος.
& -ΓΖ_ψ
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