ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 20ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 149/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 14 του µήνα Μαϊου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 8874/10-5-19 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Καρφάκη Μαριάννα
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Ζουριδάκης Ευτύχιος
3 Χαλικιάς Ευάγγελος
3
Καββαδάς Θωµάς
4 Σέρβος Κων/νος
4
5 Περδικάρης Αθανάσιος
5
6 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 2 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών του διαγωνισµού της µελέτης
«Μελέτη εκπόνησης
Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας», προϋπολογισµού 29.882,52€
(περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη :
•
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’147/8-8-2016) και ειδικότερα του άρθρου
117.
•

Την αρ. 47/2019 απόφαση της Ο.Ε.

•
Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού της µελέτης «Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας», προϋπολογισµού 29.882,52€ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), τα οποίο έχουν
ως εξής:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι Ι
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
(ΑΡΘΡΟ 117 Ν. 4412/16)
Η εκτέλεση του ∆ιαγωνισµού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’147/8-8-2016) και ειδικότερα του άρθρου
117, αναλογικά από τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, από το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) και το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010).
1.Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, σήµερα 0 1 - 0 4 - 2 0 1 9 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ.
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συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού στα γραφεία της ∆.Τ.Υ., προκειµένου να προβούµε στο
άνοιγµα των φακέλων της «Τεχνικής Προσφοράς» των διαγωνιζοµένων που δεν αποκλείσθηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό I,
για την ανάθεση της µελέτης «Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας», προϋπολογισµού
29.882,52€ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), αποτελούµενη από τους κάτωθι ∆ηµοτικούς υπαλλήλους:
1. Ελευθέριος Σίδερης
Πρόεδρος της Επιτροπής
2. ∆ηµήτριος Βραχνούλας
Μέλος της Επιτροπής
3. Επαµεινώδας Φραγκούλης
Μέλος της Επιτροπής
η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 364/2018 απόφαση Ο.Ε.
Η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο του ∆ήµου τους φακέλους της τεχνικής προσφοράς των ακόλουθων οικονοµικών
φορέων.
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:
1.ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
2.ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε
Η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους οι οποίοι περιείχαν σφραγισµένους τους φακέλους της τεχνικής προσφοράς, έλεγξε το
περιεχόµενο αυτών και από τον έλεγχο προέκυψε ότι η τεχνική προσφορά πληροί τις προϋποθέσεις του διαγωνισµού, και
συνέταξε τον ακόλουθο Πίνακα:
Α/Α Φακέλου
Προσφοράς

1

Συµπράττοντες

Τεχνική προσφορά

ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε

V

Κατόπιν η Επιτροπή, αφού εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία όλων των φακέλων των «Τεχνικών Προσφορών» Λαµβάνοντας
υπόψη τις παραγράφους 21.1 , 21.2 του άρθρου 21 της οικείας Προκήρυξης,
σύµφωνα µε την οποία:
3. Οι τεχνικές προσφορές βαθµολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές, δηλαδή:
β. Είναι συνταγµένες, όπως ορίζει άρθρο 21 της οικείας Προκήρυξης ,
διαπίστωσε ότι κατά την αποσφράγιση των υπόψη φακέλων των διαγωνιζοµένων, αυτοί περιείχαν πλήρη τεχνική προσφορά σύµφωνα µε το άρθρο 21 της οικείας Προκήρυξης.
4. Κατόπιν η Επιτροπή και σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 4.5,4.6 του τεύχους της οικείας Προκήρυξης, εξέτασε την
τεχνική προσφορά και αξιολόγησε :
α.Το βαθµό κατανόησης του αντικειµένου και των στόχων της προς εκπόνηση µελέτης όπως προκύπτει από την τεχνική
έκθεση και συµπέρανε ότι είναι παρα πολύ καλή σε ότι αφορά το παραπάνω κριτήριο .
β. Η πληρότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας εκπόνησης της µελέτης, και συγκεκριµένα:
•
Σ’ ότι αφορά το βαθµό κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση µελέτης από δραστηριότητες που
παρουσιάζει ο οικονοµικός φορέας, κρίνεται παρα πολύ καλή,
•
Σ’ ότι αφορά το βαθµό κάλυψης των απαιτήσεων της επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή
της µελέτης, κρίνεται παρα πολύ καλή,
•
Σ’ ότι αφορά το βαθµό κάλυψης των απαιτήσεων της τεκµηρίωσης της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία
του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος, κρίνεται παρα πολύ καλή,
γ. Η οργάνωση του οικονοµικού φορέα, βάσει των στοιχείων δ και ε του άρθρου 20.2 της παρούσας και συγκεκριµένα:
•
Σ’ ότι αφορά τη σαφήνεια στον καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας, , κρίνεται παρα πολύ καλή,
•
Σ’ ότι αφορά την επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας µελέτης σε σχέση µε τη δοµή του οργανογράµµατος ,
κρίνεται αρίστη και
•
Σ’ ότι αφορά το βαθµό συνοχής της προτεινόµενης οµάδας µελέτης, κρίνεται αρίστη .
U ΤΠ= σ1*Κ1 +
σ2*Κ2+σ3*Κ3
Α/Α

1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
Α.Ε

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

ΥΠΟΚΡΙΤΗ

ΡΙΟ Κ1

ΡΙΟ Κ2

ΡΙΟ Κ3

89

89

91

89,70

Σύµφωνα µε τον προηγούµενο πίνακα, η «Τεχνική Προσφορά» των διαγωνιζοµένων ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε , θεωρείται παραδεκτή στο σύνολό της
δεδοµένου ότι το κριτήριο UΤΠ είναι πάνω από το ελάχιστο όριο των 60 µονάδων και οι συµµετέχοντες γίνονται αποδεκτοί
νια την επόµενη φάση του διανωνισµού.
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα εκ των οποίων το ένα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας επί της οδού Α. Τζεβελέκη , ∆ιοικητήριο
Την 01η Απριλίου 2019, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό II, κατά του οποίου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να υποβάλουν ενστάσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.6 του άρθρου 4 και 6 , του τεύχους της οικείας Προκήρυξης , εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης
Το παρόν υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα.
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ΛΕΥΚΑ∆Α, 01-04-2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.
2.
3.

Ελευθέριος Σίδερης
∆ηµήτριος Βραχνούλας
Επαµεινώδας Φραγκούλης»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
(ΑΡΘΡΟ 117 Ν. 4412/16)
Η εκτέλεση του ∆ιαγωνισµού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’147/8-8-2016) και ειδικότερα του άρθρου
117, αναλογικά από τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, από το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) και το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010).
1.Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, σήµερα 1 8 - 0 4 - 2 0 1 9 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.
συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού στα γραφεία της ∆.Τ.Υ., προκειµένου να προβούµε στο
άνοιγµα των φακέλων της «Οικονοµικής Προσφοράς» των διαγωνιζοµένων που δεν αποκλείσθηκαν σύµφωνα µε το
Πρακτικό ΙI, για την ανάθεση της µελέτης «Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας»,
προϋπολογισµού 29.882,52€ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), αποτελούµενη από τους κάτωθι ∆ηµοτικούς
υπαλλήλους:
1. Ελευθέριος Σίδερης
Πρόεδρος της Επιτροπής
2. ∆ηµήτριος Βραχνούλας
Μέλος της Επιτροπής
3. Επαµεινώδας Φραγκούλης
Μέλος της Επιτροπής
η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθ. 364/2018 απόφαση Ο.Ε.
Η επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο του ∆ήµου τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής προσφοράς των ακόλουθων
οικονοµικών φορέων.
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:
1.ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
2.ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε
2.Η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους οι οποίοι περιείχαν σφραγισµένους τους φακέλους της οικονοµικής προσφοράς, έλεγξε το
περιεχόµενο αυτών και από τον έλεγχο προέκυψε ότι η οικονοµική προσφορά πληροί τις προϋποθέσεις του διαγωνισµού, και
συνέταξε τον ακόλουθο Πίνακα:
Α/Α Φακέλου
Προσφοράς

1

Συµπράττοντες
ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε

Έντυπο
Οικονοµικής
Προσφοράς
V

Κατόπιν η Επιτροπή, αφού εξέτασε αναλυτικά τα στοιχεία όλων των φακέλων των «Οικονοµικών Προσφορών» Λαµβάνοντας
υπόψη την παράγραφο 4.6 του άρθρου 4 της οικείας Προκήρυξης,
σύµφωνα µε την οποία:
3. Οι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται εφόσον κριθούν παραδεκτές, δηλαδή:
α. ∆εν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειµένου από τις οριζόµενες στα τεύχη του διαγωνισµού ιδίως στην
ανάλυση της προεκτιµώµενης αµοιβής,
β. Είναι συνταγµένες, όπως ορίζει η παρ. 20.3 της οικείας Προκήρυξης ,
διαπίστωσε ότι κατά την αποσφράγιση των υπόψη φακέλων των διαγωνιζοµένων, αυτοί περιείχαν συµπληρωµένο το
χορηγούµενο από την Αναθέτουσα Αρχή - σύµφωνα µε το άρθρο 20.3 της οικείας Προκήρυξης - έντυπο Οικονοµικής
Προσφοράς.
4. Κατόπιν η Επιτροπή και σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 4.6 του τεύχους της οικείας Προκήρυξης, κρίνει παραδεκτές
τις οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων µελετητικών σχηµάτων του πίνακα της ανωτέρω παρ. 2, διότι πληρούν τις
προαναφερόµενες προϋποθέσεις και προχώρησε στη βαθµολόγηση των παραδεκτών «Οικονοµικών Προσφορών», η οποία
φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα:
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Α/Α Φακέλου
Προσφοράς

1

Συµπράττοντες

Οικονοµική
Προσφορά
(Ο.Π.) σε €

ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
Α.Ε

28.388,40

Βαθµολογία
Οικονοµικής
Προσφοράς
υ
Ο.Π. =
ΙΟΟχΟΠmίη/ΟΠ

100,00

Στη συνέχεια η επιτροπή σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 21.4 της προκήρυξης προβαίνει στον υπολογισµό της
σταθµισµένης βαθµολογίας κάθε προσφοράς U από τον τύπο U =UΤΠ. * 80% + UOΠ. *20% που έχει ως εξής : ΓΑΙΑ
ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε
U =UΤΠ. * 80% + UOΠ. *20% =89,70*80%+100*20% = 71,76+20=91,76
Κατά συνέπεια η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι η προσφορά του Γραφείων Μελετών: « ΓΑΙΑ
ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε » που
συγκεντρώνει τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία.
5. Με βάση τα στοιχεία του τελευταίου Πίνακα και σύµφωνα µε την παράγραφο 4.5 του άρθρου 4 και την παράγραφο 21.4
του άρθρου 21 της οικείας Προκήρυξης, η Επιτροπή
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την ανάθεση της σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής
Κινητικότητας», στο µελετητικό σχήµα:
ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε
Επειδή αυτή υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά [οικονοµική προσφορά: 28.388,40 € (είκοσι οκτώ χιλιάδες και
τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά) µε ΦΠΑ] µε έκπτωση 5,00 % επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της
Υπηρεσίας και συγκέντρωσε τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία (100,00 µονάδες).
6.Την 18η Απριλίου 2019, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό ΙΙI, κατά του οποίου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
υποβάλουν ενστάσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.6 του άρθρου 4 και 6 , του τεύχους της οικείας Προκήρυξης , εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης
7. Το παρόν να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Λευκάδας επί της οδού Α. Τζεβελέκη , ∆ιοικητήριο .
Το παρόν υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα.
ΛΕΥΚΑ∆Α, 18 -04-2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.
Ελευθέριος Σίδερης
2.
∆ηµήτριος Βραχνούλας
3.
Επαµεινώδας Φραγκούλης»

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής προέκυψε ότι το µελετητικό σχήµα:
ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
Α.Ε., υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά [οικονοµική προσφορά: 28.388,40 € (είκοσι οκτώ χιλιάδες και
τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά) µε ΦΠΑ] µε έκπτωση 5,00 % επί της προεκτιµώµενης
αµοιβής της Υπηρεσίας και συγκέντρωσε τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία (100,00 µονάδες).
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι την έγκριση των πρακτικών διαγωνισµού µε οριστικό µειοδότη το ανωτέρω
µελετητικό σχήµα.»
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 έγκριση των πρακτικών του διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας», προϋπολογισµού 29.882,52€ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), µε το οποίο
αποφαίνεται ότι οριστικός µειοδότης είναι το µελετητικό σχήµα:
ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. µε
ΑΦΜ: 998770838 και ΑΦΜ: 099760200, αντίστοιχα, επειδή υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά
[οικονοµική προσφορά: 28.388,40 € (είκοσι οκτώ χιλιάδες και τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα
λεπτά) µε ΦΠΑ] µε έκπτωση 5,00 % επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της Υπηρεσίας και συγκέντρωσε τη
µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία (100,00 µονάδες).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 149/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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