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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 13ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 52/2022 της Ε.Ε.

Στις 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 13η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή 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
14/06/2022

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 Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέμα της Η.Δ. περί: «Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας
του διαγωνισμού ¨Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-
2027 και στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων¨» και λέει τα εξής:
Η Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Δ.Ε.Φ.Δ.) του ΑΣΔΑ συνέταξε και θεώρησε την υπ΄ αριθ. 01/2022
μελέτη με τίτλο «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην
Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων» 
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι εξειδικευμένο και αφορά την  υποστήριξη της ΔΕΦΔ ΑΣΔΑ
στην Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην
Κωδικοποίησητης Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων, σύμφωνα με το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Με το υπ΄ αριθμ. 880/21-2-2022 έγγραφό της, η Δ.Ε.Φ.Δ. του ΑΣΔΑ αιτήθηκε την έγκριση εκτέλεσης του
ανωτέρω έργου. Η αίτηση εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΑΣΔΑ και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με
αριθμό 22REQ010092331.
Με την υπ΄  αριθμ. 1305/16-3-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΡΨΟΡΕΓ-3ΜΩ , ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ010219214 ) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίθηκε η δαπάνη για «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της
ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην Κωδικοποίησητης Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων», η διάθεση και
δέσμευση πίστωσης ποσού 59.144,97€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του ΚΑ 72.6474.0001 του
προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ του οικονομικού έτους 2022. 
Με την υπ΄αριθ. 31/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:Ψ1ΒΧΟΡΕΓ-ΓΩΜ) εγκρίναμε την υπ΄αριθ.01/2022 μελέτη της
Δ.Ε.Φ.Δ του ΑΣΔΑ, εγκρίναμε την εκτέλεση της υπηρεσίας με τη μέθοδο της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων
υπηρεσιών για Τεχνική Βοήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119 του Ν. 4412/2016 (όπως ισχύει) και
σύμφωνα με την υπ. αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/3-3-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Υπουργική Απόφαση περί
«Διαδικασιών κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας
και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών», καταρτίσαμε τους όρους της πρόσκλησης και ορίσαμε ημερομηνία
υποβολής των προσφορών την 03/05/2022 ημέρα Τρίτη, και ημερομηνία αποσφράγισης την 06/05/2022 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ. 
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Η υπ΄αριθ.1713/07.04.2022 (ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010349266) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
δημοσιεύτηκε στον ειδικό δημόσιο χώρο "ηλεκτρονικού διαγωνισμού" της πύλης ΕΣΗΔΗΣ,  έλαβε αριθμό
συστήματος τον 159096, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ.  
Η παραπάνω Πρόσκληση είχε απευθυνθεί προς τρεις (3) οικονομικούς φορείς: 1) EEO GROUP ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒOΥΛΩΝ Α.Ε 2) INNOLAND KAINOTOMA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. 3) BEE GROUP
Α.Ε
Την Παρασκευή 06/05/2022 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 159096 και διαπίστωσε
αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως "κλειδωμένος" και αφετέρτου ότι είχε
υποβληθεί εμπρόθεσμα (15.04.2022) η υπ΄αριθ.276328 προσφορά από τον οικονομικό φορέα, "INNOLAND
KAINOTOMA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε."    
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.12 της
Πρόσκλησης. Κατόπιν και αφού βρήκε πλήρη τα δικαιολογητικά συμμετοχής του οικονομικού φορέα "INNOLAND
KAINOTOMA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.", προχώρησε ατην αξιολόγηση της υποβληθείσας
τεχνικής προσφοράς του, η οποία βρέθηκε σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος A’ (μελέτη) της
σχετικής Πρόσκλησης. Στη συνέχεια αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά του ανωτέρω οικονομικού φορέα
η οποία ανήλθε στο ποσό των 59.024,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
Για τα ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού συνέταξε το 1ο πρακτικό και το διαβίβασε στην
αναθέτουσα αρχή, με το υπ' αριθ. 2258/09.05.2022 έγγραφο (αριθ.πρωτ. ΑΣΔΑ).
Με την υπ΄αριθ. 41/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: ΩΔΡ4ΟΡΕΓ-895) επικυρώθηκε το ανωτέρω πρακτικό και
ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού η εταιρεία "INNOLAND ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΚΤΥΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε." (αριθ.προσφοράς 276328)
Με το υπ΄ αριθ. 2883/06.06.2022 έγγραφο προσκλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανωτέρω Διαγωνισμού.

Ο προσωρινός ανάδοχος  "INNOLAND ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.",
κατέθεσε στις 07.06.2022 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά και απέστειλε το 
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης στις 08.06.2022 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 2996)
Την Τρίτη  14/06/2022 και ώρα 10:00 π.μ η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
προκειμένου να προβεί στην ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
συνέταξε το 2ο πρακτικό (συννημένο) και γνωμοδότησε για την κατακύρωση του διαγωνισμού στην
εταιρεία  "INNOLAND ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε."  (αριθ.προσφοράς
276328).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω την επικύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
όπως αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό των συννημένων πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, και
την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία "INNOLAND ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε."  (αριθ.προσφοράς 276328)

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. Την υπ΄ αριθ.10/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ  περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην
Ε.Ε." (ΑΔΑ:6Ζ5ΦΟΡΕΓ-75Ο)
7. 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)
8. Τις υπ΄ αριθ. 31/2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΒΧΟΡΕΓ-ΓΩΜ) και 41/2022  (ΑΔΑ: ΩΔΡ4ΟΡΕΓ-895) αποφάσεις της Ε.Ε
9. Το πρακτικό (συννημένο) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 3046/14.06.2022)
10. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

•  Επικυρώνει το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  "Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό
Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων"
• Κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην εταιρεία "INNOLAND ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ε.Π.Ε." (αριθ.προσφοράς 276328), ΑΦΜ: 999751465, ΔΟΥ: Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ, Οδός: Πανεπιστημίου 56 - Αθήνα,
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Τ.Κ.10678, αντί του ποσού 59.024,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

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 52/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 17/06/2022

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Ε.Φ .Δ.  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

 Συνημμένο Αρχείο  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ — ΝΟΜΟ! ΑΤΤΙΚΗ!

ΑΝΑΙΙΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗ! ΑΘΗΝΑΣ

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

2° Ποαιςπκό Επιτροπής Διενέρνειας Διαγωνισμών

Στο Περιστέρι, την 14~ Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη 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 αξιολόγηση

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41/2022 (ΑΛλ:

ΩΔΡ4ΟΡΕΓ-895) απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΛΑ, προσωρινού αναδάχου οικονομικού φορέα

INNOLAND KAINOTOMA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. για το έργο

«Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακά Σχεδιασμό της ΒΑΛ/ΟΧΕ 2021-2027 και

στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δρόσεων». Για το ανωτέρω έργο

συνολικής εκτιμώμενης αξίας 59.144,97C (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), εγκρίθηκαν σι

όροι του διαγωνισμού με την αριθμ. 31/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:

ΨΙΒΧΟΡΕΓ-ΓΩΜ) και δημοσιεύτηκε η υπ’αριθ. 1713/07.04.2022 Πρόσκληση, η οποία

έλαβε τον 159096 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ;

22ΡR0C010349266.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος, Πρόεδρος

2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μέλος

3) Τσίγκου Σοφία, τακτικό μέλος

Η Επιτροπή Διαγωνισμού απέστειλε στις 06.06.2022 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2883 πρόσκληση

στον οικονομικό φορέα INNOLAND KAINOTOMA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΠΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ε.Π.Ε., προκειμένου αυτός να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Ο

οικονομικός φορέας ανήρτησε, στις 07.06.2022 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ,

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα προσκόμισε σε φυσική μορφή στις 08.06.2022

(αριθμ. πρωτ.2996).

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε και βρήκε πλήρη τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που

υπέβαλε ο εν λόγω οικονομικός φορέας.
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Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει το παρόν πρακτικό της ατην Εκτελεστική

Επιτροπή του ΑΣΔΑ, εισηγούμενη την οριστική κατακύρωση του έργου στον οικονομικό

φορέα INNOLAND ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΠΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τσιμπούρης Σταύρος, τακτικό μέλος,

2) Ζηρήνης Απόστολος, τακτικό μέλος

3) Τσ~γκου Σοφα, τακτικά μέλος. flο~7’
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