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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 14/2022 της Ε.Ε.

Στις 03 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η 4η 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 31/01/2022

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 Πρόεδροςεισηγείται το 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού "Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2022 στο πλαίσιο του
Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019" » και λέει τα εξής:
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 του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)" 2018-2019.
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 απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
Με την υπ' αριθ. 627/13.06.2018 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 2756/2018) 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 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 4212/2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
εγκρίθηκε η ένταξη  της ανωτέρω Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 093/8.  
Με την υπ' αριθ.Δ 13/οικ.20608/469/9.5.2019 (ΦΕΚ τ Β 1990/31.05.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση, παρατάθηκε η λήξη
του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος μέχρι τις 31/12/2020. 
Με την υπ' αριθ. 839οικ./02-10-2019 "Τροποποίηση των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020" αποφασίστηκε α) η παράταση των πράξεων μέχρι τις 31/12/2023 (με λήξη του
φυσικού αντικειμένου στις 31/12/2020) και η αύξηση του προϋπολογισμού των Πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΠ
ΤΕΒΑ» του Ε.Π. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD».
Με την υπ' αριθ. 568οικ./24-04-2020 "Τροποποίηση των 57 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020" παρατείνεται  μόνο το φυσικό αντικείμενο της Πράξης μέχρι την 31/12/2021.
Με την υπ' αριθ.  Δ13/οικ./52629/2021 (ΦΕΚ  τ. Β 3441/29.07.21) κοινή υπουργική απόφαση, τροποποιήθηκε η 

Δ26/οικ./54796/531/21-11-2017, κοινή υπουργική απόφαση και παρατάθηκε η λήξη του φυσικού αντικειμένου του
προγράμματος μέχρι τις 31/12/2022.
Με την υπ' αριθ. 1039 οικ./03-09-2021 Τροποποίηση 39 Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020», αυξήθηκε ο  προϋπολογισμός των Πράξεων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
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Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020», αυξήθηκε ο  προϋπολογισμός των Πράξεων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη
υπερδέσμευση του Προγράμματος.
Ο ΑΣΔΑ ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης του Δυτικού Τομέα Αθηνών, έλαβε πρόσθετη χρηματοδότηση
λόγω της έγκαιρης και πλήρους απορρόφησης του προηγούμενου εγκεκριμένου για την κάλυψη των αναγκών των
ωφελουμένων της Κοινωνικής Σύμπραξης του Δυτικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2022.
Με την υπ' αριθ.114/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΩΤΣ8ΟΡΕΓ-Δ1Β), εγκρίναμε α) την υπ' αριθ. 08/2021 μελέτη του
Α.Τ.Π.Α με τίτλο: "Προμήθεια Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ για το έτος 2022 στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019" β) την εκτέλεση της προμήθειας με διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό γ)
καταρτίσαμε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίσαμε ημερομηνία υποβολής των προσφορών του
διαγωνισμού.
Στη συνέχεια με τα υπ΄ αριθ. 5928/26-11-21 (πρωτ. ΑΣΔΑ) και 5929/26.11.2021 (πρωτ.ΑΣΔΑ) έγινε η υποβολή των
αιτημάτων προέγκρισης  με ΑΑ 13999 'Εγκριση Διακήρυξης για το υποέργο τρόφιμα 2018-2019 (υπόλοιπο) α/α
6 (MIS:5029456) στο ΟΠΣ και με ΑΑ 9203 Έγκριση Διακήρυξης για το υποέργο "Βασική Υλική Συνδρομή  (υπόλοιπο) α/α
4(MIS: 5029456) στο ΟΠΣ, στην Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος (ΕΙΕΑΔ).  

Με τα υπ' αριθ. 6097 και 6116/06-12-2021 (πρωτ ΑΣΔΑ) έγγραφα έγινε η επιστροφή των ανωτέρω αιτημάτων με
παρατηρήσεις της Διαχειριστικής Αρχής για αλλαγές στη ανωτέρω Διακήρυξη. Κατόπιν και των προφορικών συνεννοήσεων
και σε συμμόρφωση των ανωτέρω το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης προχώρησε στις απαιτούμενες
διορθώσεις.
Με την υπ. αριθ.122/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΨΗΒ1ΟΡΕΓ-ΧΘΓ) εγκρίναμε την υπ' αριθμ. 08/2021 σχετική μελέτη του
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ. Επίσης εγκρίναμε την εκτέλεση της προμήθειας με
διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, καταρτίσαμε τους όρους της διακήρυξης και ορίσαμε ημερομηνία υποβολής των
προσφορών την 24/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 27/01/2021 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ.
Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:21PROC009772729)
H Περίληψη της διακήρυξης (αρ.πρωτ.6501/22.12.2021) αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ:6ΟΜΒΟΡΕΓ-0ΛΨ) και
δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης με αριθμό αναφοράς (2021/S
247-652552) και στην εφημερίδα  η "Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ" αριθ.φύλλου 18/05.01.2022.
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 27/01/2022 και ώρα 10:00 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί με την υπ' αριθ.02/2022
απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΨΤΛΩΟΡΕΓ-Ζ07) συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 149237 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 υποβολής

προσφοράς

Αριθμός προσφοράς

συστήματος

1. SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ 24/01/2022 14:44 264129

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ & ΒΕ 24/01/2022 15:23 264668

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, όπως ισχύει,  την έγκαιρη
προσκόμιση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των παραπάνω συμμετεχόν των οικονομικών φορέων.  Κατά την
εξέταση διαπιστώθηκαν τα εξής:
1. Ο οικονομικός φορέας SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ προσκόμισε εμπροθέσμως, την υπ’ αριθμ. BTD0157/Α
εγγυητική επιστολή, ύψους 142.315,00 € της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, σε φυσική μορφή (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ
429/27.01.2022 09:29)
2. Ο οικονομικός φορέας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ & ΒΕ δεν προσκόμισε σε φυσική μορφή την
προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών. Επισημαίνεται στο
σημείο αυτό, πως ο Ο.Φ. απέστειλε στις 26.01.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα στην αναθέτουσα Αρχή (το οποίο έλαβε αριθμ.
πρωτ. 430/27.01.2022) σύμφωνα με το οποίο είχε παραδώσει (25.01.2022) την εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε

εταιρεία ταχυμεταφορών προκειμένου αυτή να προσκομιστεί στην αναθέτουσα Αρχή, επισυνάπτοντας το σχετικό
αποδεικτικό. Για τα ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συνέταξε το 1ο πρακτικό (συνημμένο) και
εισηγείται:

την απόρριψη, ως απαράδεκτης, της προσφοράς του Ο.Φ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ & ΒΕ λόγω μη
έγκαιρης προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
τη συνέχιση της διαδικασίας για τον Ο.Φ. SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ.

Το ανωτέρω πρακτικό διαβιβάστηκε στην αναθέτουσα αρχή, με το υπ' αριθ. 488/31.01.2022 έγγραφο (πρωτ. ΑΣΔΑ)
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω την επικύρωση του αποτελέσματος του σταδίου του ανωτέρω διαγωνισμού
όπως αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό του συνημμένου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.     
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όπως αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό του συνημμένου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.     
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. 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. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L72, 12/03/2014.
7. Την υπ' αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ  περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην
Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
8. Την υπ' αριθ.12/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ Ο.Ε. 2022" (ΑΔΑ:ΩΜΓ2ΟΡΕΓ-
ΛΒ9) που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 168637/29/12/2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
(α.π. ΑΣΔΑ 6641/30.12.2021)
9.  Την υπ' αριθ. 122/2021 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΨΗΒ1ΟΡΕΓ-ΧΘΓ) 
10. Το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 488/31.01.2022) 
11. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απόρριψη της προσφοράς του Ο.Φ., "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ & ΒΕ", όπως αναλύεται στο
συνημμένο πρακτικό  
Την συνέχιση της διαδικασίας για τον Ο.Φ, "SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ"
Επικυρώνει το πρακτικό (συνημμένο) της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού "Προμήθεια τροφίμων και ειδών
βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2022 στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
(ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019"

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 03/02/2022

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ — ΝΟΜΟΣ ΑΓΙΙΚΗΣ

aM
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

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

10 πQακτικό Επιτσοπής Διενέονειας Διανωνισιiών

Στο Περιστέρι, την 27 Ιανουαρίου 2022, 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.02/2022

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΤΛΩΟΡΕΓ-Ζ07), προκειμένου να προβεί στην

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και ατην ανάδειξη προσωρινού

αναδόχου του έργου «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το

έτος 2022’ στο πλαίσιο του ΕΠ. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (TEBA/FEAD)

2018-2019». Για το ανωτέρω έργο συνολικής εκτιμώμενης αξίας 8.141.437.95€

(συμπεριλαμΙ3ανομένου του ΦΠΑ), εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού με την αριθμ.

122/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΗΒΙΟΡΕΓ-ΧΘΓ) και η υπ’αριθ.

6401/17.12.2021 Διακήρυξη η οποία έλαβε τον 149537 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,

δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21ΡR0C009772729.

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 σύμφωνα με το άρθρο 3 της

διακήρυξης, η Δευτέρα 24.01.2022 και ώρα 23:59 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής

αποσφράγισηςτων προσφορών η Πέμπτη 27.01.2022 και ώρα 10:00.

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

συνδέθηκε α-ι-ο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό

κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 149237 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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Ημερομηνία Ώρα Αριθμός

α/α Οικονομικός Φορέας υποβολής υποβολής προσφοράς

προσφοράς προσφοράς συστήματος

1. SALAS INTER GROUP 24.01.2022 14:44 264129

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ

2. ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΟ 24.01.2022 15:23 264668

ΣΦΑΓΕΙO ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΕ & ΒΕ

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η

πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών.

2. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η Επιτροπή εξέτασε σύμφωνα με το άρθρο 72

του v.4412/2016, όπως ισχύει, την έγκαιρη προσκόμιση των εγγυητικών επιστολών

συμμετοχής των παραπάνω συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. Κατά την εξέταση

διαπιοτώθηκαν τα εξής:

> 0 οικονομικός φορέας SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ προσκόμισε

εμπροθέσμως, την υπ’ αριθμ. ΒΤDΟΙS7/Α εγγυητική επιστολή, ύψους 142.315,00€

της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, σε φυσική μορφή (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ

429/27.01.2022 09:29)

> 0 οικονομικός φορέας ΒΙΟΜΗXΑΝΙΚO ΣΦΑΓΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ & ΒΕ δεν προσκόμισε

σε φυσική μορφή την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής έως την

ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, πως

ο 0.Φ. απέστειλε στις 26.01.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα στην αναθέτουσα Αρχή (το

οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. 430/27.01.2022) σύμφωνα με το οποίο είχε παραδώσει

(25.01.2022) την εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε εταιρεία ταχυμεταφορών

προκειμένου αυτή να προσκομιστεί στην αναθέτουσα Αρχή, επισυνάπτοντας το

σχετικό αποδεικτικό.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ’αριθ. 6401/17.12.2021 Διακήρυξη του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισμού,

2. Την υπ’ αριθ. 122/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΒΙOΡΕΓ-ΧΘΓ),

με την οποία εγκρίθηκαν σι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού,

3. Τις υποβληθείσες προσφορές,

2
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4. Τις διατάξεις του v.4412/2016 και ειδικότερα Του άρθρου 72 αυτού.

Εισηγεiται προς τη Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ:

> την απόρριψη, ως απαρόδεκτης, της προσφοράς του Ο.Φ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ

ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ & ΒΕ λόγω μη έγκαιρης προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής

συμμετοχής.

> Τη συνέχιση της διαδικασίας για τον Ο.Φ. SALAS Ι R GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ.

H EflITPOflH ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρόεδ.ος

2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μέλ.ς

. . ..3) Ταιγκου Σοφια, τακτικο μελος.’~’
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