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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 11/2021 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Περίληψη
«Περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού για την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου (ΣυΔΝΑ 7)»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) σήμερα
Δευτέρα 20//09/2021 και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή
(κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄), και τη με αρ. πρ. 77233/13.11.2020
Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 16/09/2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε
καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών μελών βρέθηκαν
παρόντα και τα τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος διαβάζοντας το με αρ. πρωτ. 801/16-09-2021 εισηγητικό της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
ανέφερε τα εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό αξιολόγησης της μοναδικής οικονομικής προσφοράς της
Επιτροπής Διαγωνισμού, για την υπηρεσία : «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ)
Συ.Δ.Ν.Α.” στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5072548 και τίτλο: “ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”, η αποσφράγιση της οποίας διενεργήθηκε την 25/08/2021. Η
Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παραπάνω πρακτικό και παρακαλούμε όπως το συμπεριλάβετε
μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής για: α) την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς και β) τη λήψη απόφασης προσωρινού
αναδόχου:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 407/19-05-2021

ΑΔΑ: 6ΦΩΤ46ΜΟΞ9-9Κ8
Στην Καλλιθέα, στις 25/8/2021 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης που συστήθηκε με την υπ.
αριθ. 17/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ, ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του παρόντος διαγωνισμού βάσει της διακήρυξης, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού «Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας
(ΚΣΕ) Συ.Δ.Ν.Α.” στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5072548 και τίτλο: “ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”» που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 132769 ηλεκτρονικό διαγωνισμό βάσει :
 της υπ. αριθ. 9/2021 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ περί «Έγκριση της μελέτης, διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, καθορισμός όρων
διακήρυξης του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: “Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Δήμων Νότιας Αττικής” στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5072548 και
τίτλο: “ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 5/7/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. και
 της υπ. αριθ. 25/2021 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού (Εξέταση και αξιολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά») και καθορισμού αποσφράγισης υποφακέλου οικονομικής προσφοράς την 25/8/2021 και ώρα 11:00 π.μ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α
1
2

Ιδιότητα στην Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο

Πρόεδρος
Μέλος

Αναστάσιος Δράκος
Ηλίας Μαγκλογιάννης

Μέλος
Κωνσταντίνος Βέλλιος
Τα μέλη της επιτροπής για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των προσφορών, συνδέθηκαν στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 132769 και διαπίστωσαν ότι αφενός η οικονομική προσφορά
της επιχείρησης:
3

1

Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς
συστήματος

ICAP ADVISORY Α.Ε.

232059

υποβλήθηκε εκ μέρους της ένωσης εταιρειών ICAP ADVISORY A.E. και GRANT
THORNTON BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε., σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Ένωσης
Νομικών Προσώπων της 11/6/2021, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής,
φαίνονταν από το σύστημα ως «αποσφραγισμένη» και κατόπιν, προχώρησε σε έλεγχο αυτής, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και καταγράφει με βάση το πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης, την οικονομική προσφορά της εταιρείας που έχει γίνει δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού,
η οποία έχει ως εξής:
Προμηθευτής

Ποσό Προσφοράς χωρίς
Φ.Π.Α.

Ποσό Προσφοράς
με Φ.Π.Α.

Ένωση εταιρειών ICAP ADVISORY A.E. –
GRANT THORNTON BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε

3.364.691,62€

4.172.217,61€



Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι :
Η προσφορά της ένωσης εταιρειών ICAP ADVISORY A.E. – GRANT THORNTON BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης 407/19-5-2021 ΣΥΔΝΑ.
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Η προσφορά που έγινε δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού είναι εντός των τιμών της αγοράς και των τιμών της μελέτης και προτείνει την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας
ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, ως εξής:
Για το σύνολο της υπηρεσίας, η ένωση εταιρειών ICAP ADVISORY A.E. – GRANT
THORNTON BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε προσέφερε την συνολική τιμή 4.172.217,61€ με
Φ.Π.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή, βάσει των όρων της διακήρυξης 407/19-5-2021 του ΣΥΔΝΑ, κοινοποιεί το παρόν πρακτικό στην αναθέτουσα αρχή (Εκτελεστική Επιτροπή ΣΥΔΝΑ) προκειμένου η τελευταία να επικυρώσει και το αποτέλεσμα που προέκυψε κατόπιν της αποσφράγισης της
μοναδικής οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού και να ανακηρύξει προσωρινό ανάδοχο.

Καλλιθέα, 7/9/2021
Τα μέλη της Επιτροπής

Υπογραφή

Αναστάσιος Δράκος
Ηλίας Μαγκλογιάννης
Κωνσταντίνος Βέλλιος
Η Ε.Ε., αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω εισηγητικό μαζί με το συνημμένο πρακτικό
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού, τα άρθρα 246, 247 του ν.
3463/2006 και 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση της έως τώρα διαδικασίας αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής
Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο “Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας
Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής”, στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5072548 και τίτλο:
“ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”.
2. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας, της ένωσης εταιρειών ICAP
ADVISORY A.E. και GRANT THORNTON BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

