ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 60/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µήνα Φεβρουαρίου του
έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 3425/22-2-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σέρβος Κων/νος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Περδικάρη Αθανάσιο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4
της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού Γενικών Υπηρεσιών, για το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «REcycling strategies
for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)», µε τίτλο: «Σχεδιασµός
και υλοποίηση τριών επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης σε παραλίες της Λευκάδας», σύµφωνα µε την
αριθµ. πρωτ. 1604/29-01-2019 διακήρυξη.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των
προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήµονες».
Βάσει της 21/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού συνοπτικού για την
παροχή υπηρεσιών «σχεδιασµός και υλοποίηση τριών επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης σε παραλίες της
Λευκάδας», εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 1604/29-01-2019 διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία
αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 19PROC004389014).
Συνολικά έλαβε µέρος στο διαγωνισµό ένας (1) συµµετέχων.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 19/2019-Α∆Α:ΨΨΥΨΩΛΙΝΚ7 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 12/02/2019 πρακτικό αξιολόγησης, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, προς την Οικονοµική επιτροπή για την ανάδειξη του της
εταιρείας «ΟΜΑ∆Α ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ι.Κ.Ε.», Σίνα 10, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 998626109, ∆.Ο.Υ. ∆’ Αθηνών,
ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισµού διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύµφωνη µε τους
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όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε και από οικονοµική άποψη συµφέρουσα.
Το πρακτικό έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα την 12-02-2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, 31100
Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 19/2019 (Α∆Α:ΨΨΥΨΩΛΙ-ΝΚ7) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. ΕΣ.
171/05-02-2019 πρόσκληση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών «σχεδιασµός και υλοποίηση τριών επιδεικτικών δράσεων
ανακύκλωσης σε παραλίες της Λευκάδας» (σχετ. η υπ’ αριθ. 1604/29-01-2019 διακήρυξη).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Φραγκούλη Αµαλία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής, τακτικό µέλος, Πρόεδρος Επιτροπής
2) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος
3) Γκογκάκης Κωνσταντίνος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, τακτικό µέλος
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 10:00 π.µ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
-Κατατέθηκε εντός της καθοριζόµενης από την διακήρυξη προθεσµίας η προσφορά της επιχείρησης «ΟΜΑ∆Α
ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ι.Κ.Ε.», Σίνα 10, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 998626109, ∆.Ο.Υ. ∆’ Αθηνών, η οποία κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και έλαβε αριθµό πρωτ. 2539/12-02-2019 και ώρα 08:29 π.µ.
Μετά την λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ. η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν
µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Καταχωρήθηκε η προσφορά στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου του κυρίως φακέλου της προσφοράς της
συµµετέχουσας εταιρείας και διαπίστωσε ότι τα εξωτερικά στοιχεία του φακέλου της προσφοράς συµφωνούν µε
τα οριζόµενα στην αριθ. πρωτ. 1604/29-01-2019 διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς της συµµετέχουσας
εταιρείας και εξευρέθηκαν σε σφραγισµένο φάκελο τα δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά και
σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο η οικονοµική προσφορά.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της
τεχνικής προσφοράς (χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το νοµότυπο και η πληρότητά τους).
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αφού µονογράφηκε και σφραγίστηκε παρέµεινε στην Επιτροπή
προκειµένου να αποσφραγιστεί σε µεταγενέστερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
3. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε την παρ.
2.4.3 της διακήρυξης, στον συνηµµένο Πίνακα Β΄- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού.
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε τον οποίο
διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής της προσφοράς της εταιρείας «ΟΜΑ∆Α ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ι.Κ.Ε.»,
συµφωνούν µε τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή.
5. Συνεχίζοντας η Επιτροπή την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού προέβη στον έλεγχο της τεχνικής
προσφοράς της εταιρείας «ΟΜΑ∆Α ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ι.Κ.Ε.» και διαπιστώθηκε ότι τα τεχνικά στοιχεία συµφωνούν
µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης του ∆ήµου Λευκάδας και γίνεται δεκτή.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στη βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς, αιτιολογώντας πλήρως και
ειδικώς, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
ΟΜΑ∆Α Α΄: Προσέγγιση και Υλοποίηση των Απαιτήσεων του έργου
Α1. Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και ενσωµάτωσή τους στην
προσέγγιση του έργου
H εταιρεία είχε στην πρότασή της ικανοποιητική κατανόηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και τους
είχε ενσωµατώσει στην προσέγγιση αυτού. Ειδικότερα, είχε ανάλυση για το πρόγραµµα και το πλαίσιο
υλοποίησης. Είχαν επίσης εντοπιστεί και ειδικά θέµατα (όπως ο Οδηγός επικοινωνίας του Προγράµµατος
(Communication guide for beneficiars).
Βαθµολογία κριτηρίου Α1 : 100
Α2. Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου (οργάνωση, εργαλεία, χρονοδιαγράµµατα, παραδοτέα,
διάγραµµα ροής)
Η εταιρεία είχε αναλυτική παρουσίαση της µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου και ιδιαίτερη ανάλυση των
πακέτων εργασίας. Η ανάλυση ήταν τόσο ανά ενέργεια όσο και ανά µέλος της οµάδας έργου. Επίσης, υπήρχε
ειδική ενότητα για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και δείκτες προσδιορισµού της
αποτελεσµατικότητας αυτού.
Βαθµολογία κριτηρίου Α2 : 100
Α3. Επάρκεια του σχεδιασµού της υλοποίησης του έργου και του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος
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Η εταιρεία είχε πολύ αναλυτική παρουσίαση ανά παραδοτέο του έργου και αναλυτικό χρονοδιάγραµµα, ανά
ενέργεια (παραδοτέο). Επίσης, η εταιρεία υπερκάλυψε τις απαιτήσεις προσφέροντας επιπλέον ενέργειες, όπως
για παράδειγµα Ψηφιακά µέσα: Αναρτήσεις στα social media και ειδικά στο facebook, Instagram και youtube,
αποστολή ∆ελτίων Τύπου, οικολογικές τσάντες, ειδικό microsite για την προβολή του έργου, κα.
Βαθµολογία κριτηρίου Α3 : 110
ΟΜΑ∆Α Β΄: Οργάνωση και Λειτουργία – αποτελεσµατικότητα της οµάδας έργου
Β1. ∆οµή και οργάνωση Οµάδας Έργου και συµµετοχή στελεχών από την περιοχή παρέµβασης
Η εταιρεία είχε στην πρόταση της ικανοποιητικό αριθµό στελεχών για την υλοποίηση του έργου. Η οµάδα
κάλυπτε τόσο από πλευράς εκπαίδευσης και γνώσεων όσο και από πλευράς εµπειρίας όλες τις απαιτήσεις του
έργου.
Βαθµολογία κριτηρίου Β1: 100
Β2. Συσχέτιση υλοποίησης των δράσεων του προγράµµατος µε τα αντίστοιχα στελέχη
Υπήρχε αναλυτικός συσχετισµός των ενεργειών και του ρόλου του κάθε µέλους της Οµάδας έργου µε τα
παραδοτέα και προτεινόµενος τρόπος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης του έργου και συνεργασίας µε την
Αναθέτουσα Αρχή.
Βαθµολογία κριτηρίου Β2: 100
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑ∆Α Α: Προσέγγιση και Υλοποίηση των
Απαιτήσεων του έργου

70%

Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και
ιδιαιτεροτήτων του έργου και ενσωµάτωσή τους
στην προσέγγιση του έργου

10%

100

10

40%

100

40

20%

110

22

Α/Α

Α1

Α2

Α3

Β1

Β2

Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου
(οργάνωση, εργαλεία, χρονοδιαγράµµατα,
παραδοτέα, διάγραµµα ροής)
Επάρκεια του σχεδιασµού της υλοποίησης του
έργου και του προτεινόµενου
χρονοδιαγράµµατος
ΟΜΑ∆Α Β: Οργάνωση και Λειτουργία –
αποτελεσµατικότητα της οµάδας έργου
∆οµή και οργάνωση Οµάδας Έργου και
συµµετοχή στελεχών από την περιοχή
παρέµβασης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

72

30%

Συσχέτιση υλοποίησης των δράσεων του
προγράµµατος µε τα αντίστοιχα στελέχη

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

30

20%

100

20

10%

100

10

100%

510

102

Συνεπώς η Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής προσφοράς (Σ.Β.Τ.Π.) της µοναδικής προσφέρουσας εταιρείας
«ΟΜΑ∆Α ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ι.Κ.Ε.» υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο :
ΣΒΤΠ = (100 x 0,10) + (100 x 0,40) +(110 x 0,20) +(100 x 0,20)+ (100 x 0,10)=102
Τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα:
ΣΒΤΠ = ΑΒΤΠ
x 100 = 102 x 100 = 1 x 100 = 100
ΑΒΤΠmax
102
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας
«ΟΜΑ∆Α ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ι.Κ.Ε.» η οποία έγινε δεκτή στην φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και αφού
προχώρησε στην µονογραφή και σφράγιση κατά φύλλο της οικονοµικής προσφοράς κατέγραψε τις τιµές
σύµφωνα µε τα παρακάτω:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΟΜΑ∆Α ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ι.Κ.Ε.»
Τίτλος παραδοτέου

Προσφερόµενη τιµή (€)
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Επικοινωνιακή στρατηγική και
οργάνωση έργου
Απολογιστική έκθεση ενεργειών
προβολής / προώθησης συνοδευόµενη
από αντίστοιχο τεκµηριωτικό υλικό
(έντυπο ή/και οπτικοακουστικό υλικό)
Απολογιστική έκθεση δηµοσιότητας
δράσεων συνοδευόµενη από αντίστοιχο
τεκµηριωτικό υλικό (έντυπο ή/και
οπτικοακουστικό υλικό)
Τεκµηρίωση υλοποίησης δράσεων
(έντυπο ή/και οπτικοακουστικό υλικό)
Υπερκάλυψη απαιτήσεων (αναφορά
στην τεχνική προσφορά)
• ∆ιαµόρφωση ολοκληρωµένης
εταιρικής ταυτότητας (λογότυπο,
επιστολόχαρτο, powerpoint,
πρόσκληση, ebanner)
• Αναρτήσεις στο youtube
• Προωθητικό video µε γνωστή
προσωπικότητα µε καταγωγή
από τη Λευκάδα
• Προώθηση µέσω των καναλιών
επικοινωνίας της Οµάδας
Σύµπραξις (social media,
newsletter, website)
• Τρία δελτία Τύπου
• 30 επιπλέον οικολογικές τσάντες
• Ολοκληρωµένο microsite
ΣΥΝΟΛΟ

Μη
συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. (Αριθµητικά)

Φ.Π.Α.
(Αριθµητικά)

Συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
(Αριθµητικά)

2.545,97

611,03

3.157,00

4.364,52

1.047,48

5.412,00

4.364,52

1.047,48

5.412,00

10.911,29

2.618,71

13.530,00

0,00
∆ΩΡΕΑΝ

0,00
∆ΩΡΕΑΝ

0,00
∆ΩΡΕΑΝ

22.186,29

5.324,71

27.511,00

Βαθµολόγηση οικονοµικής προσφοράς:
ΣΒΟΠ = Συνολική Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη (χαµηλότερη) x 100 =
Συνολική Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος
= 27.511,00 x 100 = 1 x 100 = 100
27.511,00
Τελική αξιολόγηση και κατάταξη προσφορών:
ΤΒΑ (ν):((0,80 x ΣΒΤΠ (ν))+(0,20 x ΣΒΟΠ (ν)):((0,80 x 102)+(0,20 x 100))= 101,60
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. πρωτ. 1604/29-01-2019 διακήρυξη και την αριθ. πρωτ. 21844/29-10-2018 µελέτη του
Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού-Οργάνωσης και Πληροφορικής του ∆ήµου Λευκάδας
2. την υποβληθείσα προσφορά
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την ανάγκη παροχής υπηρεσιών σχεδιασµού και υλοποίησης τριών επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης σε
παραλίες της Λευκάδας
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΟΜΑ∆Α ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ι.Κ.Ε, Σίνα 10, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 998626109,
∆.Ο.Υ. ∆’ Αθηνών, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών
σχεδιασµού και υλοποίησης τριών επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης σε παραλίες της Λευκάδας, γιατί η
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 1604/29-01-2019 διακήρυξης και της
αριθ. πρωτ. 21844/29-10-2018 µελέτης του ∆ήµου Λευκάδας και η προσφερόµενη τιµή 22.186,29 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α και 27.511,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% κρίνεται συµφέρουσα για τον ∆ήµο Λευκάδας.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:»
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να
εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
Τις δ/ξεις του Ν.4412/16.
Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΟΜΑ∆Α ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ι.Κ.Ε, Σίνα 10, Τ.Κ. 10672, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 998626109,
∆.Ο.Υ. ∆’ Αθηνών, ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών
σχεδιασµού και υλοποίησης τριών επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης σε παραλίες της Λευκάδας, γιατί η
προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 1604/29-01-2019 διακήρυξης και της
αριθ. πρωτ. 21844/29-10-2018 µελέτης του ∆ήµου Λευκάδας και η προσφερόµενη τιµή 22.186,29 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α και 27.511,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% κρίνεται συµφέρουσα για τον ∆ήµο Λευκάδας.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του N.4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 60/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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