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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 24ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 101/2022 της Ε.Ε.

Στις 31 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 24η 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
26/10/2022

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 πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο "¨e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας¨ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της
Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των
Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες
πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίβωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα
προσέκλυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας"» και λέει τα εξής:
Με την υπ'  αριθ. 74/2020 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: 6ΜΗΘΟΡΕΓ-ΧΕΕ) αποδεχτήκαμε τους όρους της υπ'  αριθ. 2229/28.05.2020
πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_22 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4100 και εγκρίναμε την υποβολή της πράξης με τίτλο «e-INNO-HUB Δυτικής
Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των
Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη
οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας» στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Αττική 2014-2020¨.
Στις 30/11/2020 (ID 125608) υποβάλαμε το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5075025 στην Διεύθυνση Ενιαίου
Φορέα Διαχείρισης. Ακολούθησαν τα από 22/02/2021, 25/02/2021, 16/04/2021, 19/05/2021, 26/05/2021 και 25/06/2021
απεσταλμένα (μέσω της επικοινωνίας ΟΠΣ) συμπληρωματικά στοιχεία προς εξέταση της πρότασης. 
Με την υπ’ αριθ. 3330/07.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΜΧΟΡΕΓ-Ξ57) απόφαση, ο Ενδιάμεσος Φορέα Διαχείρισης ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας
(Ε.Φ.Δ) ενέταξε την ανωτέρω Πράξη στον Άξονα Προτεραιότητας (01) «Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των
ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία» του Ε.Π. ¨Αττική 2014-2020¨.
Με το υπ’ αριθ. 2968/07.06.2022 (ΚΗΜΔHΣ: 22REQ010703991) έγγραφό τoυ, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης (Α.Τ.Π.Α) του ΑΣΔΑ αιτήθηκε την έγκριση της εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «eINNO-HUB Δυτικής Αθήνας:
Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των
Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη
οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας». 
Με την υπ' αριθ. 2999/08.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΤΒΖΟΡΕΓ-4ΤΚ, ΚΗΜΔHΣ: 22REQ010717675) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 600.000,00€ (συμπερ/νου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α.: 70.6474.0023 του
προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022,2023 και η οποία και καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της
Υπηρεσίας.
Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (Α.Τ.Π.Α) του ΑΣΔΑ συνέταξε και θεώρησε την υπ' αριθ. 17/2020 μελέτη με
τίτλο «eINNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και
Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις
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έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και
διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας».  
Η εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 
Με την υπ΄αριθ.71/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 6ΧΝΛΟΡΕΓ-ΡΣΙ) εγκρίναμε την υπ' αριθ. 17/2020 μελέτη του Α.Τ.Π.Α με τίτλο:
«eINNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση
της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις,
την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών
επισκεψιμότητας», με κωδικό ΟΠΣ 5075025  προϋπολογισμού 600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Επίσης εγκρίναμε την
εκτέλεση της υπηρεσίας με ανοιχτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, καταρτίσαμε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και
ορίσαμε ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 13/09/2022 ημέρα Τρίτη και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών
την 16/09/2022 ημέρα Παρασκευή  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 2/8/2022 με ηλεκτρονική αποστολή
(αριθμός αναφοράς): 2022/S 147-421132, αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011021803 και ο Διαγωνισμός έλαβε τον
συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 169616. Η Περίληψη της Διακήρυξης (αρ.πρωτ. 4368/08.08.2022) αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ:
ΨΤ54ΟΡΕΓ-ΑΥ3)και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις εφημερίδες η "ΠΟΛΗ ΜΑΣ" αριθ.φύλλου
799/24.08.2022 και "Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ" αριθ.φύλλου 19.097/11.08.2022
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 Παρασκευή 16/09/2022 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 προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση
και αξιολόγηση των προσφορών του ανωτέρω έργου. Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές από τους
κάτωθι οικονομικούς φορείς:
1. ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (αριθ.προσφοράς 298471)
2. ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αριθ.προσφοράς 2978879)
Ο πρώτος οικονομικός φορέας, ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προσκόμισε σε έγχαρτη  μορφή την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 της οικείας διακήρυξης (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ
4891/14.09.2022). 
Ο φάκελος των δικαιολογητικών σε έγχαρτη μορφή του δεύτερου οικονομικού φορέα, ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ απεστάλη ταχυδρομικά (εταιρεία ταχυμεταφορών SPEEDEX αριθμ. ΔΑ:
2904060-0) και προσκομίσθηκε στην Υπηρεσία μας μετά την προκαθορισμένη ώρα αποσφράγισης  (αριθμ. πρωτ. ΑΣΔΑ
4993/16.09.2022 14:37).
Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού για τα ανωτέρω συντάσσει το 1ο πρακτικό  και διαβιβάζει αυτό με το
υπ΄αριθ.5048/20.09.2022 έγγραφο και εισηγείται την προσφορά του οικονομικού φορέα "ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ως απαράδεκτης.
Με την υπ΄αριθ.85/2022 απόφαση (ΑΔΑ: 66ΘΜΟΡΕΓ-ΗΙΔ) της Ε.Ε, επικυρώθηκε το ανωτέρω 1ο πρακτικό και κρίθηκε ως
απαράδεκτη η προσφορά του οικονομικού φορέα "ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Στη συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 της διακήρυξης προέβη στην
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προφοράς του οικονομικού φορέα "ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". Ο τελικός βαθμός της τεχνικής προφοράς ανέρχεται σε 100. 
Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού για τα ανωτέρω συντάσσει το 2ο πρακτικό (συνημμένο) και διαβιβάζει αυτό με το
υπ΄αριθ.5494/12.10.2022 έγγραφο και εισηγείται τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τον οικονομικό φορέα "ΤΑΛΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ".
Με την 95/2022 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:9ΦΓ3ΟΡΕΓ-Ω6Η) επικυρώθηκε το ανωτέρω πρακτικό και η συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας με τον οικονομικό φορέα "ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". 
Με την υπ' αριθμ.5671/20.10.2022 απόφαση Προέδρου του ΑΣΔΑ καλείται ο οικονομικός φορέας "ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού.

Την Δευτέρα 24/10/2022 και ώρα 10.00 η Επιτροπή προέβει στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του κάτωθι
οικονομικού φορέα: 

Οικονομικός Φορέας ΤΙΜΗ/ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

"ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"  469.354,83  112.645,16  581.999,99

Ο τελικός βαθμός που προέκυψε για τον υποψήφιο ανάδοχο, σύμφωνα με τον τύπο υπολογισμού της παραγράφου 2.3.2 της
διακήρυξης είναι 1.

Η Επιτροπή  Διενέργειας Διαγωνισμού για τα ανωτέρω συνέταξε το 3ο πρακτικό (συνημμένο) και εισηγείται την αποδοχή της
οικονομικής προσφοράς της εταιρείας "ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (αριθ.προσφοράς 298471) ως
την 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 του συνημμένου πρακτικού (3ου) της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και την ανάδειξη της εταιρείας "ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ως προσωρινού
αναδόχου για  το έργο "¨e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας¨ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και
Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της
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ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίβωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα
προσέκλυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας" 
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 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.71/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΝΛΟΡΕΓ-ΡΣΙ), 85/2022 (ΑΔΑ: 66ΘΜΟΡΕΓ-ΗΙΔ) και 95/2022 (ΑΔΑ: 9ΦΓ3ΟΡΕΓ-Ω6Η) αποφάσεις της
Ε.Ε
9. Το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (α.π.ΑΣΔΑ 5763/25.10.2022)
10.Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το πρακτικό (συνημμένο) της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για το έργο "¨e-INNO-HUB Δυτικής
Αθήνας¨ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης
των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική
έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίβωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέκλυσης και διαχείρισης ροών
επισκεψιμότητας"
Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία "ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" με δ.τ. ΤΑΛΙΣ
ΑΕ, ΑΦΜ: 997982905, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,   Εμμ. Μπενάκη 12, Νέο Ηράκλειο, αντί του ποσού 469.354,83 € (πλέον ΦΠΑ)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 101/2022 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 31/10/2022

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

  
  

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α .  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ  

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  

 Συνημμένο Αρχείο  
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