Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.04.18 12:04:23
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΩΝΤΟΡΕΓ-ΓΥΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 12132
Τηλ.: 2105745826
www.asda.gr - info@asda.gr

Αναρτητέο Διαύγεια
Αναρτητέο ΚΗΜΔΗΣ
Περιστέρι: 18/4/2022
Αρ. Πρωτ.: 1956

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 9ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Αριθμός απόφασης 33/2022 της Ε.Ε.
Στις 18 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ, πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) η 9η 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
14/04/2022
Σύνολο μελών
Παρόντες

:3
: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 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας
του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής
συνδρομής για το έτος 2022, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επιστιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδομής
(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
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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 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 στις εφημερίδες, η "Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ" αριθ.φύλλου 18/05.01.2022 και "ΠΡΩΤΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ" αρ.φύλλου 1011/06.01.2022
Ο ΑΣΔΑ προσέφερε ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στο ειδικό,
δημόσιο χώρο "ηλεκτρονικού 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 Ώρα υποβολής Αριθμός προσφοράς
προσφοράς

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 συμμετεχόντων 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)
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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 και το διαβίβασε στην αναθέτουσα αρχή, με το υπ' αριθ. 488/31.01.2022
έγγραφο (πρωτ. ΑΣΔΑ).
Το ανωτέρω πρακτικό επικυρώθηκε με την υπ' αριθ.14/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:9ΑΗΒΟΡΕΓ-ΖΛΜ) ως εξής:
απόρριψη, ως απαράδεκτης, της προσφοράς του Ο.Φ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ & ΒΕ λόγω
μη έγκαιρης προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
συνέχιση της διαδικασίας για τον Ο.Φ. SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στον διαγωνισμό έλαβαν γνώση της ανωτέρω απόφασης μέσω της
εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" στις 03.02.2022.
Tην Τετάρτη 02/03/2022και ώρα 10:00, η Επιτροπή προέβει στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής του μοναδικού συμμετέχοντα στη διαδικασία όπως αυτή προέκυψε από τα ως άνω,
Ο.Φ SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ. Αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών, η
Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Η ανωτέρω επιτροπή αφού
έλαβε υπόψη το άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, προέβει στην αποσφράγιση της οικονομικής
προσφοράς του ανωτέρω οικονομικού φορέα, συνέταξε το 2ο πρακτικό (συνημμένο) και γνωμοδοτεί:
Την ανάδειξη της εταιρείας «SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.» (αριθμ. προσφοράς 264129) ως
προσωρινού αναδόχου, γιατί η προσφορά είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές, ως κάτωθι:
Σύνολο Προϋπολογισμού
Μελέτης
(χωρίς Φ.Π.Α.)
ΤΡΟΦΙΜΑ

Σύνολο οικονομικής Προσφοράς
SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.
(χωρίς Φ.Π.Α.)

6.200.210,00 €

5.890.635,00 €

915.484,40 €

870.132,20 €

7.115.694,40 €

6.760.767,20 €

ΒΥΣ

Με την υπ΄αριθ.22/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΨΖΟΜΟΡΕΓ-ΦΞΗ) επικυρώθηκε το 2ο πρακτικό και ορίστηκε
προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού η εταιρεία «SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.» (αριθμ.
προσφοράς 264129) ως ανωτέρω.
Με το υπ΄αριθ. 1302/16.03.2022 έγγραφο προσκλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανωτέρω Διαγωνισμού.
Ο οικονομικος φορέας SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ, στις 17.03.2022, κατέθεσε στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του διαγωνισμού υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών του άρθρου 104 του v.4412/2016.
Σύμφωνα με όσα παρατίθενται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση, στις 02.03.2022 δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ.
767 ΦΕΚ (τεύχος B’) η υπ’ αριθμ. 767/2022 απόφαση της Oλομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 948Β’-2.3.2022), η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο φιλικής διευθέτησης Διαφοράς (κατά το άρθρο 25Α (πλέον 29Α) του
ν. 3959/2011) με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα της τελευταίας για τη
διαπίστωση τυχόν παραβάσεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου
Ανταγωνισμού» και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στην
αγορά της παροχής υπηρεσιών σίτισης μεταναστών/προσφύγων των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Υ.Τ), που βρίσκονται στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου (και συγκεκριμένα στη Xio και Λέσβο).
Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στις 22/03/2022 μέσω λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά και απέστειλε
το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης στις 24.03.2022 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 1457).
Η Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του v.4412/2016 και στην παράγραφο 3.3.3
της διακήρυξης έλεγξε την υπεύθυνη δήλωση περί «οψιγενών μεταβολών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο
έλεγχος αυτής η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να αποστείλει ερώτημα προς την αρμόδια Αρχή — ήτοι την
Επιτροπή Ανταγωνισμού — προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα του οικονομικού φορέα SALAS INTER
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GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ να συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. Για τα ανωτέρω η επιτροπή συνέταξε στο
3ο πρακτικό (συννημένο).
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών απέστειλε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αίτημα (αριθμ. πρωτ. Επ Αντ:
3225/04.04.2022) (αριθ.πρωτ. ΑΣΔΑ 1675/2022) για την παροχή διευκρινίσεων ως προς τη δυνατότητα
συμμετοχής του οικονομικού φορέα SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ στον εν λόγω διαγωνισμό. Η
Επιτροπή Ανταγωνισμού με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Επ Αντ: 3460/08.04.2022 (αριθ.πρωτ. ΑΣΔΑ 1825/2022) έκανε
γνωστό πως με βάση την υπ’ αριθμ. 767/2022 (Β’ 948/2022) απόφασή της και εφόσον εξοφληθεί το σχετικό
πρόστιμο που επεβλήθη με αυτή, «…… δεν θεμελιώνεται κατά το άρθρο 44 ν.3959/2011, λόγος αποκλεισμού της
επιχείρησης από διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις παραχωρήσεων». Επιπλέον ο οικονομικός
φορέας φορέα SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ με μήνυμα του στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού,
μας γνώρισε την από 23.03.2022 εξόφληση του προστίμου που του είχε επιβληθεί με την ως άνω αναφερόμενη
απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Την Τρίτη 13/04/2022 και ώρα 10:00 π.μ η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
προκειμένου προβεί στην ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, συνέταξε
το 4ο πρακτικό (συννημένο) και γνωμοδότησε για την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία "SALAS
INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ" (αριθ.προσφοράς 264129).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω την επικύρωση του αποτελέσματος του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού όπως αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό των συννημένων πρακτικών της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, και την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία "SALAS INTER GROUP
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (αριθ.προσφοράς 264129).
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. Τις υπ' αριθ. 122/2021 (ΑΔΑ:ΨΗΒ1ΟΡΕΓ-ΧΘΓ), 14/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΗΒΟΡΕΓ-ΖΛΜ) και 22/2022 (ΨΖΟΜΟΡΕΓΦΞΗ) αποφάσεις της Ε.Ε
10. Τα πρακτικά (συννημένα) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
11. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επικυρώνει το αποτέλεσμα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια Τροφίμων και
ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2022, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επιστιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019"
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην εταιρεία "SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (αριθ.προσφοράς 264129) ως κάτωθι:
Σύνολο Προϋπολογισμού
Μελέτης
(χωρίς Φ.Π.Α.)
ΤΡΟΦΙΜΑ

Σύνολο οικονομικής Προσφοράς
SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.
(χωρίς Φ.Π.Α.)

6.200.210,00 €

5.890.635,00 €

915.484,40 €

870.132,20 €

7.115.694,40 €

6.760.767,20 €

ΒΥΣ

ΑΔΑ: 6ΩΝΤΟΡΕΓ-ΓΥΥ

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 33/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας
Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 18/04/2022
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α . ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ
κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη

Συνημμένο Αρχείο
28396-3o_PRAKTIKO_EDD.PDF Επισκόπιση
28396-4o-PRAKTIKO-.PDF
Επισκόπιση
DocID: 98940 - MasterDocID: 28396 - Α πόφ αση ΕΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

—

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

‘ΙΔΙ

ΑΝΑΓΙΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΠΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

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

30 πgα~ς~~κό Επιτσοπής Διενέσνειας Διανωνισιjών

Στο Περιστέρι, την 28~ Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση Οτα γραφεία του ΑΣΔΑ, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1 του ν.4412/2016, η οποiα συγκροτήθηκε με την υπαριθ.02/2022 απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΤΛΩΟΡΕΓ-Ζ07), προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση
των δικαιολογητικών του 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€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), εγκρίθηκαν σι όροι
του διαγωνισμού με την αριθμ. 122/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
ΨΗΒΙΟΡΕΓ-Χι3Γ) 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, τακτικά μέλος
1. 0 οικονομικός φορέας SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ κλήθηκε

(αριθμ.

πρωτ. ΑΣΔΑ 1302/16.03.2022) να προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα και
δικαιολογητικά για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
της διακήρυξης και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των παραγράφων
2.2.4-2.2.8 αυτής.
2. 0 οικονομικός φορέας SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ, στις 17.03.2022,
κατέθεσε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού υπεύθυνη δήλωση περί
οιμιγενών μεταβολών του άρθρου 104 του v.4412/2016. Σύμφωνα με όσα
παρατίθενται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση, στις 02.03.2022 δημοσιεύτηκε στο υπ’
αριθμ. 767 ΦΕΚ (τεύχος B’) η υπ’ αριθμ. 767/2022 απόφαση της Oλομέλειας
της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 948- Β’-2.3.2022), η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο
φιλικής διευθέτησης Διαφοράς (κατά το άρθρο 25Α (πλέον 29Α) του ν. 3959/2011)
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με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα της τελευταίας για
τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 περί
«Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» και του άρθρου 101 της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στην αγορά της παροχής υπηρεσιών
σίτισης μετανασrών/προσφύγων των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ),
που βρίσκονται στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου (και συγκεκριμένα
στη Xio και Λέσβο.
3. 0 οικονομικός φορέας SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ κατέθεσε στις
22.03.2022 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και στις 24.03.2022 προσκόμισε φυσικό φάκελο αυτών (αριθμ. πρωτ.
ΑΣΔΑ 1457/24.03.2022).
Η Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του v.4412/2016 και
στην παράγραφο 3.3.3 της διακήρυξης ελέγχει την υπεύθυνη δήλωση περί «οψιγενών
μεταβολών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτής η Επιτροπή Διαγωνισμού θα
αποστείλει ερώτημα προς την αρμόδια Αρχή
ήτοι την Επιτροπή Ανταγωνισμού
—

—

προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα του οικονομικού φορέα SALAS INTER GROUP
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΕ να συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

Η ΕΠΙΡΡOΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΥ
1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρόεδρ.
2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μέλο
3) Ρσίγκου Σοφία, τακτικό μέλος.~
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