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

Αριθμός απόφασης 85/2021 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 8ο θέμα της Η.Δ. περί: «Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού "Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του
¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα¨" » και λέει τα
εξής:
Με την υπ' αριθ. 35/2020 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:60ΘΖΟΡΕΓ-ΛΓΩ) αποδεχτήκαμε τους όρους της υπ'
αριθ.362/27.01.2020 πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_24 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3815 και εγκρίναμε την υποβολή της
πράξης με τίτλο «Μηχανισμός Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα» στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014-2020" καθώς και την υπογραφή Μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Αιγάλεω.
Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (ΑΤΠΑ) συνέταξε και θεώρησε την υπ' αριθμ. 06/2020
μελέτη με τίτλο "Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και
Προαγωγής της Επιχειρηματικότηταςστη Δυτική Αθήνα¨", προϋπολογισμού 594.896,82 € με ΦΠΑ.
Στις 30/04/2020 (ID 99767) υποβάλαμε το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5063568 στην
Διεύθυνση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης. Ακολούθησαν τα από 28.07.2020 και 11.12.2020 απεσταλμένα (μέσω της
επικοινωνίας ΟΠΣ) συμπληρωματικά στοιχεία του Τ.Δ.Π.
Η  Διεύθυνση  Ενιαίου  Φορέα  Διαχείρισης,  με την υπ' αριθμ. 5737/23-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΞΣΟΡΕΓ-9ΔΚ) απόφασή
της, ενέταξε την ανωτέρω Πράξη στον Άξονα Προτεραιότητας (03) «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της
Εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση επενδύσεων
και προαγωγή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».
Mε την υπ' αριθμ. 2149/19.05.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:62ΔΓΟΡΕΓ-Τ3Η,
KΗΜΔΗΣ:21REQ008636914) εγκρίθηκε η δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας και η διάθεση πίστωσης ποσού
200.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 70.6474.0024 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ του οικονομικού έτους 2021.
Με την υπ' αριθ. 49/2021 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: 64ΤΤΟΡΕΓ-ΚΞΡ) εγκρίναμε την υπ' αριθμ. 06/2020 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 υποβολής των προσφορών την 06/07/2021 ημέρα Τρίτη και ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών την 09/07/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ.
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Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:21PROC008690130 2021-05-31)
H Περίληψη της διακήρυξης (αρ.πρωτ.2722/09.06.2021) αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ:6Ω07ΟΡΕΓ-604) και
δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης με αριθμό
αναφοράς (2021/S 107-281252) 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 Παρασκευή 09/07/2021 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 133617,1 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.

PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

06.07.2021  14.32.46  231520

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβει στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαολογητικών συμμετοχής της
ανωτέρω ένωσης  εταιρειών. Αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαολογητικών, η Επιτροπή προχώρησε
στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η οποία έλαβε βαθμό 109  ως συνημμένο πρακτικό.
Με το υπ' αριθμ, 3980/10.08.2021 έγγραφο προσκαλείται η ανωτέρω συμμετέχουσαεταιρεία, για το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σε συνεδρίασή της την Παρασκευή 13/08/2021 και ώρα 11.00, προέβει
στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας

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

1.

PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 460.565,28 €  110.535,67 €  571.100,95 €

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, "PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" 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 4053/18.08.2021)
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνω την επικύρωση των πρακτικών του ανωτέρω διαγωνισμού και την
ανάδειξη τηςεταιρείας PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ως προσωρινού
αναδόχου για τον διαγωνισμό "Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού
Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα¨".

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
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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 "Συγκρότηση και
Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του     ¨Μηχανισμού  Ανάπτυξης και Προαγωγής της
Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα¨"
• Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τηνεταιρεία, "PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", αντί του ποσού 460.565,28 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 85/2021 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:
::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ — ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

,Ι~
ΑΝΑΓΙΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, 121 32, Περιστέρι

Τηλ. +30 2105745826, +30 2105762434

1~ πσακτικό Επιτοοπής Διενέργειαc Διανωνισιjών

Στο Περιστέρι, την 9η Ιουλίου 2021, 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 υπ’αριθ&2/2021

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

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και στην ανάδειξη προσωρινού

αναδόχου του έργου «Συγκρότηση Και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του

«Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα». Για

το ανωτέρω έργο συνολικής εκτιμώμενης αξίας 594.896,82C (συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ), εγκρiθηκαν σι όροι του διαγωνισμού με την αριθμ. 49/2021 απόφαση της

Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 64ΤΓΟΡΕΓ-ΚΞΡ) και η υπ αριθ. 2395/28.05.2021

Διακήρυξη η οποία έλαβε τον 133617,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε

νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21ΡR0C008690130.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρόεδρος

2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μέλος

3) Τσίγκου Σοφ~α, τακτικό μέλος

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η Τρίτη 06.07.2021 και ώρα

23:59.

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η

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

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό

133617,1 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το

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

διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:
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ιΦίΛ
Ημερομηνία Ώρα Αριθμός

Οικονομικός
α/α υποβολης υποβολης προσφορας

Φορέας
προσφορας προσφορας συστηματος

PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
:1. 0&07.2021 14:32:46 231520

ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία σι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και

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

προσφορά».

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

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

2.1. Ο οικονομικός φορέας PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPEIA ΠΑPΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΠΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ως δικαιολογητικά συμμετοχής κατέθεσε τα κάτωθι:

Ι. Ε.Ε.Ε.Σ. δύο (2) ως εξής:

Ι. Ε.Ε.Ε.Σ. PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟXΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η. Ε.Ε.Ε.Σ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΙ. Εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (υπ’ αρ. 633/759680-

4/A’) ύψους 43.806,0ΟC

ΙΙΙ. Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας με τον παραπάνω (υπό ii αναφερόμενο

Ο.Φ.), σύμφωνα μετην παράγραφο 2.2.8 της διακήρυξης

3. Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε στην επιβεβαίωση γνησιότητας των εγγυητικών

επιστολών των συμμετεχόντων Ο.Φ.:

Η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής του Ο.Φ. PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙPΕΙΑ ΠΑPΟXΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗPΕΣΙΩΝ επιβεβαιώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ

3396/09.07.2021 επιστολή της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Η πρωτότυπη εγγυητική

επιστολή προσκομίσθηκε στον ΑΣΔΑ εμπρόθεσμα (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 3312/07.07.2021).

4. Ακολούθως η Επιτροπή εξέτασε τα υποβληθέντα (υπό Ι και ΗΙ) Ε.Ε.Ε.Σ. και υπεύθυνες

δηλώσεις συνεργασίας, 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).
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5. Εν συνεχεία η Επιτροπή εξέτασε την Τεχνική προσφορά του Ο.Φ. PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία βαθμολογήθηκε ως εξής:

α/α Κριτήρια αξιολόγησης Αξιολόγηση Βαθμός Τελική

βαθ μολογία

1. Κατανόηση της Στρατηγικής και των Στόχων του συνολικού Μηχανισμού

Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα

1.1 Κατανόηση του συνολικού Αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων 110 5,50

αντικειμένου του Μηχανισμού της περιοχής (Δ. Αθήνα),

Ανάπτυξης και Προαγωγής στην οποία πρόκειται να

της Επιχειρηματικότητας στη υλοποιηθεί το έργο, γνώση

Δυτική Αθήνα (Σ: 5%) του εργαλείου ΣΒΑΑ και

συγκεκριμένη οτόχευση του

Μηχανισμού με παράλληλη

παρουσίαση του συνόλου

των, υπό υλοποίηση,

δράσεων.

1.2 Πλαίσιο και περιεχόμενο της Πλήρης παρουσίαση του 100 5,00

υποστήριξης του περιεχομένου και των

συντονισμού, της στόχων των δύο δράσεων

παρακολούθησης και της καθώς και των υπηρεσιών

υλοποίησης των που θα κληθούν να

δραστηριοτήτων του παράσχουν τα ΚΕΠΠΑ στο

κεντρικού «Μηχανισμού» πλαίσιο της λειτουργίας τους.

(Δράση 3.4.1.α) και των Ιδιαίτερη αναφορά στο

ΚΥΠΕΕ (3.4.1.β και 3.4.1’γ) συντονιστικό ρόλο του

(Σ: 5%) Μηχανισμού και των

δράσεων δημοσιότητας

αυτού.

2. Κατανόηση του Περιεχομένου, και των Υπηρεσιών (Ψηφιακών —

Συμβουλευτικών κ’λπ.)

2.1 Κωδικοποίηση των υπηρεσιών Σαφής και εμπεριστατωμένη 120 6

και λειτουργίας των κωδικοποίηση σε πέντε

δραστηριοτήτων και κατηγορίες υπηρεσιών (ΚΥ)

διεργασιών κατά κατηγορίες που αφορούν τη συγκρότηση

3
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(συντονισμός και εργαλεία,

υπηρεσίες δημοσιότητας,

ψηφιακή πλατφόρμα κ.λπ.)

(Σ: 5%)

Ανάλυση και διάρθρωση των

υπηρεσιών KY-i και ΚΥ-2 σε

επίπεδο αναλυτικών

ενεργειών που εντάσσονται

σε αυτές (Σ: 4%)

Μεθοδολογία ανάπτυξης,

χρηστικότητας και

αξιοποίησης/διάχυσης ειδικών

εργαλείων (ΚΥ-ΙΙ) (Σ: 4%)

και λειτουργία του

Μηχανισμού, τρεις

κατηγορίες υπηρεσιών που

αφορούν την εκπόνηση

μελετών, δύο κατηγορίες

υπηρεσιών που αφορούν τη

δημιουργία της ψηφιακής

πλατφόρμας του Μηχανισμού

και τέλος τέσσερις

κατηγορίες υπηρεσιών που

αφορούν τη δημοσιότητα του

έργου

Πλήρης ανάλυση της

οργάνωσης και διάρθρωσης

των υπηρεσιών ΚΥΙ και ΚΥ2.

Για τις υπηρεσίες της ΚΥΙ

όσα και της ΚΥ2 δίνεται

ολοκληρωμένη εικόνα ως

προς τη στόχευση, τα

εργαλεία, τους κινδύνους

καθώς και τα πλέγμα των

προτεινόμενων ενεργειών για

τη λειτουργία και

υποστήριξη/παρακολούθηση

του Μηχανισμού.

Αναλυτική παρουσίαση της

ΚΥΙΙ, η οποία περιλαμβάνει

τη σύνταξη οδηγού προς

επιχειρηματίες και τη

διαμόρφωση κατάλληλων

υ π οδειγμάτων/φο p μ ών

ηλεκτρονικής επικοινωνίας

μετα ΚΥΠΠΕ

2.2 120 4,80

2.3 110 4,40

2.4 Περιεχόμενο, σκοπιμότητα και Πλήρης παρουσίαση του 100 4

ανάλυση της κωδικοποίησης τρόπου δράσης του

των επιχειρηματικών υποψήφιου αναδόχου, που

4
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ευκαιριών για την

χρηματοδότηση ΜΜΕ και την

προσέλκυση επενδύσεων κατ’

αρχήν στη Δυτική Αθήνα και,

γενικότερα στην Ατrική και

στη Χώρα (μέσω ΕΣΠΑ,

άλλων Χρηματοδοτικών

εργαλείων κ.λπ.) (ΚΥ-12) (Σ:

4%)

Περιεχόμενο, σκοπιμότητα και

ανάλυση της διοικητικής

επιτόπου υποστήριξης του

Μηχανισμού και helpdesk

προς τα στελέχη των ΚΥΠΕΕ

(ΚΥ-14) (Σ: 3%)

Μεθοδολογία, σχεδιασμός

εκτέλεσης, αξιολόγησης,

ανάλυσης και ανάπτυξης

ειδικής εξειδικευμένης

ψηφιακής πλατφόρμας (ΚΥ

10) σε επίπεδο επιμέρους

Ενεργειών (10.1-10.5) (Σ:

5%)

περιλαμβάνει τόσο το πρώτο

στάδιο (συγκέντρωση και

επεξεργασία χρηματοδοτικών

προγραμμάτων) καθώς και

τις μετέπειτα ενέργειες του

(ανάλυση στοιχείων,

δημιουργία μηχανισμού για

την πρόσβαση σε κατάλληλα

προγράμματα)

Πλήρης παρουσίαση της

δημιουργίας και του ρόλου

που Θα κληθεί να παίξει ο

μηχανισμός του helpdesk σε

σχέση με τα στελέχη των

ΚΥΠΕΕ αλλά και τη συνεχή

παροχή ενημέρωσης προς

την αναθέτουσα Αρχή.

Αναλυτική παρουσίαση των

ενεργειών που προβλέπεται

να υλοποιηθούν στο στάδιο

της πιλοτικής λειτουργίας

(ΚΥΙΟ.3), στο στάδιο της

παραγωγικής λειτουργίας (KY

10.4), της εκπαίδευσης των

χρηστών (KY 10.5), της

δημιουργίας εγχειριδίου

χρήσης της πλατφόρμας (KY

10.6) και των υπηρεσιών

επικαιροποίησης και

λειτουργίας του συστήματος

για ένα επιπλέον έτος (KY

10.7)

3.2 Μεθοδολογία διάρΘρωσης της Η μεθοδολογική προσέγγιση 110 4,40

πλατφόρμας σε του υποψήφιου αναδόχου

Υποσυστήματα — Λειτουργικές καλύπτει μία σειρά κρίσιμων

2.5 100 3

3.

3.1

Ανάλυση και Αρχιτεκτονική της Ψηφιακής Πλατφόρμας

120 ό

5
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σχέσεις με τις Υπηρεσίες KY

1, ΚΥ-2, ΚΥ-6, Κ,8, ΚΥ-9, K

11 έως και ΚΥ-14

(τεκμηριωμένη Πρόταση

διάρθρωσης και

αρχιτεκτονικής της Ψηφιακής

Πλατφόρμας) (Σ: 4%)

Παραμέτρων φροντίζοντας

παράλληλα για την τήρηση

εθνικών και διεθνών

προτύπων αρχιτεκτονικής

εφαρμογών. Η λογική

αρχιτεκτονική της

πλατφόρμας παρουσιάζεται

αναλυτικά (επίπεδα

εφαρμογών και κατακόρυφα

επίπεδα)

3.3 Ανάλυση και Περιγραφή των

προτεινόμενων

Υποσυστημάτων της

Ψηφιακής Πλατφόρμας (Σ:

6%)

120 7,20Πλήρης περιγραφή και

ανάλυση των προτεινόμενων

τεσσάρων υποσυστημάτων

της ψηφιακής πλατφόρμας

(Διαδικτυακή Πύλη! Υπηρεσία

Ενιαίας Πρόσβασης,

Παρακολούθηση και

Συντονισμός με ΚΥΠΕΕ,

Παραγωγή αναφορών)

4-

4.1

Εκπόνηση Εξειδικευμένων μελετών

Προτεινόμενες προδιαγραφές

και τεκμηρίωση της μελέτης

της ΚΥ-3 (Σ: 2%)

110 2,20Πληρότητα της πρότασης ως

προς τις ενέργειες και τη

οτόχευση της μελέτης για

την ανάπτυξη της

επιχειρηματικότητας και τη

βελτίωση του οικονομικού

και διοικητικού

περιβάλλοντος και προβολής

της Δυτικής Αθήνας ως

επιχειρηματικού και

επενδυτικού προορισμού

4.2 Προτεινόμενες προδιαγραφές Πληρότητα της πρότασης ως 110 2,20

και τεκμηρίωση της μελέτης προς τις ενέργειες και τη

της ΚΥ-4 (Σ: 2%) στόχευση των μελετών για

την υποστήριξη της

μετάβασης σε περιβάλλον

ό
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ψηφιακών δηλώσεων

γνωστοποίησης άσκησης

επιχειρηματικής

δραστηριότητας και τη

σκοπιμότητα ανάπτυξης

κοινών υπηρεσιών

απλοποίησης.

4.3 Προτεινόμενες προδιαγραφές Πληρότητα της πρότασης ως 110 2,20

και τεκμηρίωση της μελέτης προς τις ενέργειες και τη

της ΚΥ-7 (Σ: 2%) στόχευση της μελέτης που

αφορά στην οργάνωση και

παρακολούθηση

«Στρατηγικού πλάνου

εξωστρέφειας της Δυτικής

Αθήνας»

4.4 Πλάνο αξιοποίησης και Πληρότητα της πρότασης ως 100 1,00

επικαιροποίησης των μελετών προς τις ενέργειες του

(Σ:1%) υποψήφιου αναδόχου για

την αξιοποίηση των μελετών

μέσω επικαιροποίησης και

ενσωμάτωσης των νέων

δεδομένων

5. Δημοσιότητα του ‘Εργου και Πλαίσιο Διαβουλεύσεων με τους

Επαγγελματικούς και Κοινωνικούς Εταίρους

5’1 Ανάπτυξη και διάρθρωση της Ολοκληρωμένη πρόταση για 110 3,30

ΚΥ-5 (Σχέδιο το σχέδιο ευαισθητοποίησης

ευαισθητοποίησης, και επικοινωνίας του

δημοσιότητας και «Μηχανισμού» (ανάλυση

κινητοποίησης των περιβάλλοντος, σκοπός,

επαγγελματικών εταίρων κατ’ στοχευμένο κοινό, τρόποι

αρχήν της Δυτικής Αθήνας προσέγγισης, δημιουργία

κ’λπ.) (Σ: 3%) «εικαστικής ταυτότητας»)

5.2 Περιεχόμενο, σκοπιμότητα, Ολοκληρωμένη πρόταση για 110 3,30

ανάλυση, διαδικασία τον τρόπο διενέργειας της

διαμόρφωσης και πλάνο διαβούλευσης με τους

καθιέρωσης διαδικασιών επαγγελματικούς εταίρους

7
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διαβούλευσης των της Δυτικής Αθήνας και τη

επαγγελματικών εταίρων της σκοπιμότητα της σχετικής

Δυτικής Αθήνας (ΚΥ-6) (Σ: διαδικασίας.

4%)

5.3 Περιεχόμενο, σκοπιμότητα, Ολοκληρωμένη Πρόταση για 110 3,30

ανάλυση της την παρακολούθηση και

παρακολούθησης και του επικαιροποίηση του σχεδίου

συντονισμού της εφαρμογής δημοσιότητας που

του Σχεδίου Δημοσιότητας και περιλαμβάνει δύο τρόπους

Επικοινωνίας του Μηχανισμού αξιολόγησης του (ποσοτική,

Ανάπτυξης και Προαγωγής ποιοτική) καθώς και

της Επιχειρηματικότητας (KY- σχετικούς δείκτες και

8) (Σ: 3%) εργαλεία για τη μέτρησή

τους.

5.4 Περιεχόμενο, σκοπιμότητα και Ολοκληρωμένη παρουσίαση 110 3,30

ανάλυση της εφαρμογής του των δράσεων για το σχέδιο

Σχεδίου Δημοσιότητας και δημοσιότηταςjευαισθητοποίη

Επικοινωνίας του Μηχανισμού σης. Περιλαμβάνουν χρήση

Ανάπτυξης και Προαγωγής των κοινωνικών δικτύων,

της Επιχειρηματικότητας (ΚΥ- σχεδιασμό και παραγωγή

9) (Σ: 3%) ενημερωτικών φυλλαδίων,

ανάπτυξη εκθέσεων και

διαφημιστικές καταχωρήσεις)

5.5 Περιεχόμενο, σκοπιμότητα και Ολοκληρωμένη πρόταση για 100 3,00

ανάλυση της ανάπτυξης και τον τρόπο λειτουργίας του

επικαιροποίησης ιστότοπου σε παραγωγικό

περιεχομένου και ενημέρωσης περιβάλλον, σε συνεργασία

της ισrοσελίδας του μετα ΚΥΠΕΕ.

«Μηχανισμού» και

διασφάλιση συνεργιών με τα

ΚΥΠΕΕ (ΚΥ-13) (Σ: 3%)

6. Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα του ‘Εργου

6.1 Ανάλυση συμβατικών Το χρονοδιάγραμμα φάσεων 100 5,00

παραδοτέων - και υποβολής παραδοτέων

χρονοδιάγραμμα φάσεων και είναι απολύτως συμβατό με

υποβολής παραδοτέων την παράγραφο 6.2

8
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(Σ: 5%) «Χρονοδιάγραμμα» της

σχετικής μελέτης.

6.2 Αντιμετώπιση της Η παρουσίαση της 100 3,00

αλληλουχίας και της αλληλουχίας και

συνάρθρωσης των συνάρθρωσης των

παραδοτέων (Σ: 3%) παραδοτέων είναι συμβατή

με την παράγραφο 6.1

«Κοστολόγηση» της σχετικής

μελέτης.

6.3 Προσέγγιση της Βιωσιμότητας Πλήρης πρόταση αναφορικά 100 3,00

του «Μηχανισμού» μετά την με τις ενέργειες του

λήξη της σύμβασης (Σ: 3%) υποψήφιου αναδόχου για τη

συνέχεια της λειτουργίας του

Μηχανισμού» μετά τη λήξη

της σύμβασης

7’ Πρόσθετες Υπηρεσίες που κατά την άποψη του Οικονομικού

Φορέα, συμπληρώνουν το ‘Εργο και διασφαλίζουν την

αποτελεσματικότητά του (Σ:4%)

Ο υποψήφιος ανάδοχος παρουσιάζει τρεις (3)προτάσεις που 120 4,80

αφορούν επιπρόσθετες υπηρεσίες, οι οποίες έγκεινται στην

εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας του «Μηχανισμού», β) στη

συνεργασία με τα στελέχη των ΚΥΠΕΕ και γ) ατην οργάνωση

επισκέψεων σε κέντρα καινοτομίας στην Ελλάδα και το

εξωτερικό.

8. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης ‘Εργου, Εμπειρία και Ομάδα ‘Εργου

8.1 Αναλυτική παρουσίαση της Πλήρης πρόταση αναφορικά 100 5,00

μεθοδολογίας οργάνωσης και με όλες τις φάσεις του έργου

διοίκησης του ‘Εργου (Σ: 5°/ή (εκτέλεση, παρακολούθηση

λειτουργίας, αναφορές

προόδου, έλεγχος ποιότητας,

αντιμετώπιση κινδύνων)

8.2 Σχήμα Διοίκησης ‘Εργου και Η προτεινόμενη ομάδα έργου 120 6,00

Ομάδα ‘Εργου — Ανάλυση σε καλύπτει τις προδιαγραφές,

«Υπο-ομάδες» και σrελέχωσή που τίθενται στην

τους (Σ: 5%) παράγραφο 3 «Ομάδα

έργου» της σχετικής

9
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Η συνολική βαθμολογία για την Τεχνική προσφορά του Ο.Φ., PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2 της

διακήρυξης, ανέρχεται σε: 109

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:

μελέτης’ Παρουσιάζεται

επίσης αναλυτικά ο τρόπος

επικοινωνίας και συνεργασίας

της ομάδας έργου του

υποψήφιου αναδόχου με τα

στελέχη της αναθέτουσας

αρχής.

8.3 Μεθοδολογία συντονισμού Πλήρης η προτεινόμενη 100 5,00

του ‘Εργου (Σ: 5%) μεθοδολογία συντονισμού

της ομάδας έργου σε

συνεργασία με τα στελέχη

της αναθέτουσας Αρχής.

9. Λοιπές Υπηρεσίες — Ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων

9.1 Εκτίμηση και Ανάλυση Παρουσιάζονται και 100 2,00

πιθανών κινδύνων: αξιολογούνται επτά δυνητικοί

αποτελεσματικός κίνδυνοι και προτείνονται

προσδιορισμός - τεκμηρίωση αντίστοιχες ενέργειες τόσο

των κρίσιμων παραγόντων πρόληψης όσο και θεραπείας.

επιτυχίας και παρουσίαση

εναλλακτικών τρόπων

διασφάλισης τους (Σ: 2%)

9.2 Πλαίσιο μεταφοράς Δίνεται σαφής περιγραφή 110 1,10

τεχνογνωσίας στον Φορέα και τόσο των θεματικών

στα ΚΥΠΕΕ (Σ: 1%) περιοχών που μπορεί να

αποτελέσουν προϊόν

μεταφοράς τεχνογνωσίας,

όσο και των ενεργειών στις

οποίες θα προβεί ο

υποψήφιος ανάδοχος

προκειμένου να την επιτύχει
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1. Την υπ ‘αριθ. 2395/28.05.2021 Διακήρυξη του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισμού

2. Την υπ’ αριθ. 49/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ό4ΠΟΡΕΓ-ΚΞΡ), με

την οποία εγκρίθηκαν Οι 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.

PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΠΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ &
1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρό:~ ]
2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό

,~,. Α
3) Τσίγκου Σοφία, τακτικό μέλος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ — ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

‘ΙΔΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΠΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, 121 - 32, Περιστέρι

Τηλ. ±30 2105745826, +30 2105762434

2° πσαιcτικό ΕΓιιτQοπής Διενέσνειας Διανωνισυών

Στο Περιστέρι, την 13η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, 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 «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του

«Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα». Για

το ανωτέρω έργο συνολικής εκτιμώμενης αξίας 594.896,82€ (συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ), εγκρίθηκαν σι όροι του διαγωνισμού με την αριθμ. 49/2021 απόφαση της

Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 64ΓΓΟΡΕΓ-ΚΞΡ) και η υπ αριθ. 2395/28.05.2021

Διακήρυξη η οποία έλαβε τον 133617,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε

νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21ΡR0C008690130.

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. PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΠΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατέθεσε

την κάτωθι οικονομική προσφορά:

Οικονομικός
Τιμη ΦΠΑ Συνολικό κόστος

α/α Φορέας

1. PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
460.565,28C 110.535,67C 571.100,95ί

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΠΚΩΝ

ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ

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

εξής: Λί= 0,85*(109,00/109,00)+0,15*(571100,95/571100,95)1.
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$νΔ1
Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την υπ~αριθ. 2395/28.05.2021 Διακήρυξη του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισμού,

2.Την υπ’ αριθ. 49/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 64ΤΤΟΡΕΓ-ΚΞΡ), 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 ΑΣΔΑ:

~ Την αποδοχή της προσφοράς του Ο.Φ. PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΠΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και την ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρόεδρο

2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μέλος /
3) Τσίγκου Σοφία, τακτικό μέλο~~.~
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