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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 21ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 84/2022 της Ε.Ε.

Στις 26 Σεπτεμβίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 21η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας, ύστερααπό πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στουςενδιαφερόμενους, όπως ο
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 21/09/2022

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 3ο θέμα της Η.Δ. περί: «Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού "Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας"» και λέει τα
εξής:

Με την υπ’ αριθ. 125/2021 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: ΨΗΑΨΟΡΕΓ-ΟΛΖ) αποδεχτήκαμε τους όρους της Πρόσκλησης με κωδικό:
ΑΣΔΑ_37 και Α/Α ΟΠΣ, ΕΣΠΑ: 5541, και εγκρίναμε την υποβολή της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για
τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας»
Στις 19/01/2022 υποβάλαμε μέσω του ΟΠΣ το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5161996 στον Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (Ε.Φ.Δ).
Με την υπ’ αριθ. 1208/10.03.2022 (ΑΔΑ: 69Σ0ΟΡΕΓ-ΓΞΤ) απόφαση, ο Ενδιάμεσος Φορέα Διαχείρισης ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας
(Ε.Φ.Δ). ενέταξε την ανωτέρω Πράξη στον Άξονα Προτεραιότητας 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και
της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές».
Με τις υπ’ αρ.69288/10.06.2021  (ΑΔΑ: ΨΓΨΔΟΡ1Κ-945) (πρωτ. ΑΣΔΑ 2793/2021) και  υπ’ αρ.59930/10.05.2022 (ΑΔΑ:
6Β6ΔΟΡ1Κ-Γ7Π) (πρωτ.ΑΣΔΑ 2313/2022) Απόφασεις του ΣυντονιστήΑποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε  η  αγορά
οχημάτων από το  ελεύθερο εμπόριο».
Με το υπ’ αριθ. 2749/30-05-2022 (ΚΗΜΔHΣ: 22REQ010652252) έγγραφό της, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) του
ΑΣΔΑ  αιτήθηκε την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας».
Με την υπ' αριθ. 3386/27-06-2022 (ΚΗΜΔHΣ: 22REQ010821286) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, εγκρίθηκε η δέσμευση
πίστωσης ύψους 674.560,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α.: 30.6474.0001 του προϋπολογισμού του
ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 και η οποία και καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) του ΑΣΔΑ συνέταξε και θεώρησε την υπ' αριθ. 06/2022 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας».  
Μέ την υπ' αριθ. 57/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 9Π26ΟΡΕΓ-2ΜΠ) εγκρίναμε την υπ' αριθ. 06/2022 μελέτη της Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας», με κωδικό
ΟΠΣ 5161996, προϋπολογισμού 674.560,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Επίσης εγκρίναμε την εκτέλεση της προμήθειας με
ανοιχτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, καταρτίσαμε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίσαμε ως ημερομηνία
υποβολής των προσφορών την 22/08/2022 ημέρα Δευτέρα και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 25/08/2022
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ.
Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο TED – Tenders
Electronic Daily (Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 05/07/2022 με ηλεκτρονική αποστολή
(αριθμός αναφοράς): 2022-102140, αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 130-367898, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ:
22PROC010917026) και ο Διαγωνισμός έλαβε τον συστημικό αριθμό 168575 (ΕΣΗΔΗΣ). Η Περίληψη της Διακήρυξης (αρ.πρωτ.
3900/15.07.2022) αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΑΤΚΟΡΕΓ-ΑΥΥ) ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010945823) και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με
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την κείμενη νομοθεσία, στις εφημερίδες η "ΠΟΛΗ ΜΑΣ" αριθ.φύλλου 795/20.07.2022 και "Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ" αριθ.φύλλου
19.081/20.07.2022 .
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 Δευτέρα 22/08/2022 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) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να ολοκληρώσει τη διενέργεια αξιολόγησης
των προσφορών. Στο Διαγωνισμό συμμετείχε ο κάτωθι οικονομικός φορέας:

1. AIGLON AE

Κατόπιν του ελέγχου των "δικαιολογητικών συμμετοχής" η Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής
του ανωτέρω οικονομικού φορέα και την συνέχιση αυτού στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβει
στην αξιολόγηση της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς του ανωτέρω οικονομικού φορέα.
Κατά την εξέταση - αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς προέκυψαν ερωτήματα ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων
στοιχείων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  με το υπ' αριθ.  4636/05.09.2022 έγγραφό της ζήτησε από τον παραπάνω
οικονομικό φορέα να συμπληρώσει, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης και το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,
την τεχνική προσφορά του και συντάσσει το 1ο πρακτικό.
Την Τρίτη 13/09/2022 και ώρα 10.00 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση για να εξετάσει τις
αναγκαίες διευκρινίσεις επί της τεχνικής προσφοράς, τις οποίες κατέθεσε ο οικονομικός φορέας με το υπ' αριθ. 4841/13.09.2022
(πρωτ.ΑΣΔΑ) έγγραφο, μέσο της εφαρμογής "Επικοινωνία" του ΕΣΗΔΗΣ.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του ανωτέρω οικονομικού φορέα,
συντάσσοντας το 2ο πρακτικό και αποφάσισε την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς του, έτσι όπως  ορίζεται στο άρθρο 2.4.3.2
της διακήρυξης καθώς και τον συμπληρωμένο πίνακα συμμόρφωσης του παραρτήματος IV (άρθρα 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης)
Με την υπ' αριθ. 4903/14.09.2022 απόφαση Προέδρου του ΑΣΔΑ καλείται ο οικονομικός φορέας  "AIGLON AE" για το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού.
Την Δευτέρα 19/09/2022 και ώρα 10.00 η Επιτροπή προέβει στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του κάτωθι
οικονομικού φορέα:

 Oικονομικός φορέας ΤΙΜΗ/ΚΟΣΤΟΣ  ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ

 AIGLON  AE  541.858,00€  130.045,92€  671.903,92€

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τα ανωτέρω συνέταξε το 3ο πρακτικό και εισηγείται την αποδοχή της οικονομικής
προσφοράς της εταιρείας  "AIGLON AE"  (αριθμός προσφοράς: 294752) ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και την ανάδειξη της παραπάνω εταιρείας ως προσωρινού αναδόχου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω την επικύρωση των συνημμένων πρακτικών (1ο, 2ο και 3ο) της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και την ανάδειξη της εταιρείας "AIGLON AE" ως προσωρινού αναδόχου  για το έργο "Προμήθεια
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας"

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. 57/2022 (ΑΔΑ: 9Π26ΟΡΕΓ-2ΜΠ) αποφάση της Ε.Ε   
10. Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (α.π.ΑΣΔΑ 5010/19.09.2022) 
11. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Επικυρώνει τα πρακτικά (συνημμένα) της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για το έργο "Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων
Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας"
• Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία "AIGLON AE", Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΦΜ: 094316817, ΔΟΥ: ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ, αντί του ποσού 541.858,00€ (πλέον ΦΠΑ)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 84/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
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Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 26/09/2022

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ.  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

 Συνημμένο Αρχείο  
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