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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 13/2021 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Περίληψη
«Περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού για την υπηρεσία : “Ενέργειες
Συμβουλευτικής – Κατάρτισης –
Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές
Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS:
5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”»

Στην γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Τρίτη 02/11/2021
και ώρα 13:00, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης, σύμφωνα α)
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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α’) και β) με τη
με αρ. πρ. 69472/24.09.2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 27/09/2021 πρόσκληση του
προέδρου του Συνδέσμου, που κοινοποιήθηκε 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. 965/25-10-2021 εισηγητικό της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
ανέφερε τα εξής :
«Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την υπηρεσία :
“Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές
Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”. 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 έγκριση του παραπάνω πρακτικού αξιολόγησης
και β) την κατακύρωση του Διαγωνισμού :
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο:
«Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές
Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”»
(Αριθμός Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού: 6/2021 Εκτελεστικής Επιτροπής του
ΣυΔΝΑ).
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Επιτροπή αξιολόγησης του ανωτέρω αναφερόμενου διαγωνισμού αποτελούμενη από τους
κάτωθι υπογράφοντες: Παπαδόπουλο Ευστράτιο, Σηφακάκη Ευάγγελο και Βέλλιο Κωνσταντίνο,
υπαλλήλους του Δήμου Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και ΣΥΔΝΑ αντίστοιχα, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. 6/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ, συνεδρίασε
αρχικά την 25η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 και έλεγξε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της
εταιρίας ΑΠΟΨΗ A.E. που κατατέθηκαν στις 22/7/2021, στο ΕΣΗΔΗΣ και σε έντυπη μορφή στις
23/7/2021 (αρ. Πρωτ. ΣΥΔΝΑ 614/2021), ύστερα από πρόσκληση που εστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις
20/7/2021, σύμφωνα με τα ζητούμενα της παραγράφου 3.2 της διακήρυξης με αρ. 275/2-4-2021 του
ΣΥΔΝΑ.

Λόγω του όγκου των κατατεθειμένων εγγράφων η διαδικασία συνεχίστηκε από την

Επιτροπή και σε επόμενες συνεδριάσεις. Ύστερα από ειδοποίηση που εστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις
6/9/2021 ζητήθηκαν συμπληρωματικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ
15/9/2021

&

29/9/2021.

στις 8/9/2021,

H Επιτροπή συνεδριάζει και ύστερα από παραβολή των συνολικά

υποβληθέντων δικαιολογητικών και έλεγχο αυτών διαπιστώνει ότι είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα
δικαιολογητικά από την διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία
ΑΠΟΨΗ A.E., έχοντας λάβει υπόψη ότι στο διαγωνισμό υποβλήθηκε μία προσφορά μόνον η οποία
πληροί τα ζητούμενα από τη διακήρυξη κριτήρια, το κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια 2.4.6
(Απόρριψη Προσφορών) και 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου –
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της διακήρυξης, το γεγονός ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στη διακήρυξη και τις λοιπές σχετικές διατάξεις
(δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε., στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και eprocurement με ελεύθερη,
άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού,
προσδιορίζοντας στο κείμενο της προκήρυξης την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν
λόγω τεκμηρίωση).
Καλλιθέα, 20/10/2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ε.Ε., αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω εισηγητικό μαζί με το συνημμένο πρακτικό
αξιολόγησης 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
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση του παραπάνω πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
υπηρεσία : “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές
Συμπληρωματικές Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5055289 και τίτλο:
“ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”.
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΑΠΟΨΗ ΑΕ.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

