ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 27ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 302/2020
Στην Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
13912/14-8-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις
δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του Δήμου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Επαναληπτικού Συνοπτικού
Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που
διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 13008/31-07-2020 διακήρυξης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός - Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ.
Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών του Δήμου, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 72 άρθρ.1περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και
διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους
υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»
Βάσει της 74/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής
ύλης Δήμου Λευκάδας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
συνολικού προϋπολογισμού 14.240,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με
αριθμ. 4497/13-03-2020 διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:
20PROC006432563).
Με αριθμ.125/2020/ΑΔΑ:69Γ0ΩΛΙ-Ζ5Σ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ματαιώνεται ο ανωτέρω
συνοπτικός διαγωνισμός λόγω ανωτέρας βίας.
Με την από 5-5-2020 συμφωνία μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και του επικεφαλής εταίρου Δήμου Οtranto της Πράξης
«Στρατηγικές ανακύκλωσης για την αειφόρο παράκτια διαχείριση αποβλήτων προς την καινοτομία Έρευνας και
Τεχνολογίας (RECYCLING STRATEGIES FOR BTHE COASTAL SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT
TOWARDS R7D INNOVATION) στο πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE-ITALY με κωδικό ΟΠΣ 5003457
παρατείνεται η πράξη έως 30-11-2020.
Με την 265/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίνεται η επανάληψη της διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» προϋπολογισμού 33.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στα πλαίσια
του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation
(RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457, με την εξής τροποποίηση: όπου στις τεχνικές προδιαγραφές και στους
όρους της διακήρυξης αναγράφεται ο όρος «εκπαίδευση» θα αναφέρεται «εξ αποστάσεως ηλεκτρονική
εκπαίδευση».
Εκδίδεται από τον Δήμαρχο η με αριθμ. 13008/31-07-2020 διακήρυξη του επαναληπτικού συνοπτικού
διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007124330).
Έλαβε μέρος στο διαγωνισμό ένας (1) συμμετέχων.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 71/2020 (ΑΔΑ:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το από 12-08-2020 πρακτικό που αφορά στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, το οποίο έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήμερα στις 12-08-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, 31100
Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 71/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου
να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού γενικών υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» προϋπολογισμού 33.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στα πλαίσια
του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation
(RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» MIS 5003457.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού, τακτικό μέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Πάντζου Ζωή, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, τακτικό μέλος
3) Μαρκεσίνη Αναστασία, δημοτικός υπάλληλος, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, τακτικό μέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 1) τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006, 2) τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010, 3) τις δ/ξεις του Ν.
4013/2011, 4) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, 5) την αριθ. 265/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 6) την αριθ.
πρωτ. 2110/6-2-2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, 7) την
αριθ. 13008/31-07-2020 διακήρυξη του Δημάρχου, 8) την υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 1341/07-08-2020 πρόσκληση της
Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας για συνεδρίαση της παρούσας Επιτροπής στις 12-08-2020.
1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 09:30 π.μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών και διαπίστωσε ότι:
- Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου, εντός της καθοριζόμενης από την διακήρυξη προθεσμίας, η προσφορά
της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ», Μπουμπουλίνας & Στουρνάρα 1, Τ.Κ. 31100- Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 800605297, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας
και έλαβε αριθμό πρωτ. 13707/12-08-2020 και ώρα 09:23 π.μ.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το
Γραφείου Πρωτοκόλλου του Δήμου και αφού ενημερώθηκε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη προσφορά, δήλωσε ότι δεν
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και αρχίζει η διαγωνιστική διαδικασία.
Κατά την διαγωνιστική διαδικασία παραβρέθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας κος Πετούσης Νικόλαος.
Στη συνέχεια η Επιτροπή καταχώρησε την προσφορά στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Πίνακας Α) ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.
2. Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου του κυρίως φακέλου της προσφοράς και διαπίστωσε ότι
τα εξωτερικά στοιχεία του φακέλου συμφωνούν με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς και εξευρέθηκαν δύο
ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι, ήτοι ένας φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» και ένας φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Στη συνέχεια προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» και προέβη στην μονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών (χωρίς να ελέγχεται ταυτόχρονα το
νομότυπο και η πληρότητά τους).
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς αφού μονογράφτηκε και σφραγίστηκε παρέμεινε στην Επιτροπή
προκειμένου να αποσφραγιστεί στο τέλος της διαδικασίας της σημερινής συνεδρίασης.
3. Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στην καταχώρηση και έλεγχο τόσο των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με
την παρ. 2.4.3.1. της διακήρυξης όσο και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της
διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:
Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της εταιρείας.
Το ανωτέρω ΤΕΥΔ πληροί τους όρους της διακήρυξης.
Επιπλέον στον φάκελο βρέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας
της εταιρείας, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά Επιμελητηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό πρωτοδικείου, φωτ/φο από ΑΑΔΕ, έγγραφα περί πολιτικής προστασίας
προσωπικών δεδομένων, απόφαση περί αδειοδότησης ως Κε.Δι.Βι.Μ. 2.
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Β. Τεχνική προσφορά:
Τεχνική περιγραφή και ανάπτυξη των υπό παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής κατάρτισης μέσα από
εμπεριστατωμένη παρουσίαση του προφίλ της εταιρείας, της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας, της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
και της διασφάλισης πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 για τις υπηρεσίες
επαγγελματικής κατάρτισης και ISO 27001:2013 για εκπαιδευτικές-συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και
επαγγελματικού προσανατολισμού ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.
Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς
και διαπιστώθηκε ότι συμφωνούν με τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης του Δήμου Λευκάδας και συνεπώς
η προσφορά γίνεται δεκτή.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς, αιτιολογώντας πλήρως και ειδικώς,
σύμφωνα με τα παρακάτω:
Για το κριτήριο Α1: Ο υποψήφιος ανάδοχος αρχικά αναλύει τους στόχους του προγράμματος, εξειδικεύοντάς
τους σε κύριους και ειδικούς, αναδεικνύοντας την χρησιμότητα των εκπαιδευτικών
δράσεων. Τεκμηριώνει επαρκώς την καταλληλότητα των εκπαιδευτικών μεθόδων που θα
ακολουθήσει για την εφαρμογή του προγράμματος. Αναλύει τις τεχνικές της επικοινωνιακής
μεθόδου και επεξηγεί την σημαντική σχέση εκπαιδευτή και ωφελούμενου. Επίσης δίνει
σημαντική βάση στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και εξειδικεύει την μεθοδολογία των
εκπαιδευτικών μεθόδων που θα ακολουθήσει. Από την ανάλυση επιβεβαιώνεται η
κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και ενσωμάτωσή τους
στην προσέγγιση του έργου. Στο κριτήριο αυτό η Επιτροπή κρίνει ότι η απαίτηση της
διακήρυξης ικανοποιείται και βαθμολογεί με 100.
Για το κριτήριο Α2: Ο υποψήφιος ανάδοχος παρουσιάζει αναλυτικά την διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών και
εκπαιδευομένων περιγράφοντας τα κριτήρια και υποκριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν.
Αναλύονται οι μέθοδοι, τα εργαλεία και οι τεχνικές αξιολόγησης. Αναλύονται οι κύριες
ενότητες που θα καλυφθούν και τα θέματα τα οποία θα εξεταστούν κατά τις εκπαιδευτικές
δράσεις παρουσιάζοντας ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής και
πρακτικής κατάρτισης και τις ώρες που αυτά θα διαρκέσουν. Από την ανάλυση
επιβεβαιώνεται η μεθοδολογία σχεδιασμού και οργάνωσης διαδικασίας αξιολόγησης και
επιλογής εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Στο κριτήριο αυτό η Επιτροπή κρίνει ότι η
απαίτηση της διακήρυξης ικανοποιείται και βαθμολογεί με 100.
Για το κριτήριο Α3: Ο υποψήφιος ανάδοχος θα διαθέσει το κατάλληλα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό-ομάδα
έργου και τον απαραίτητο υποστηρικτικό εξοπλισμό για την άρτια υλοποίηση των
υπηρεσιών. Τεκμηριώνεται η επαγγελματική επάρκεια της ομάδας έργου, παρουσιάζονται
οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του υποψήφιου αναδόχου για την επιτυχή έκβαση του
προτεινόμενου προγράμματος και αναπτύσσονται τα προσδοκώμενα οφέλη των
εκπαιδευομένων. Επίσης αναλύεται η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος με την
διαδικασία της σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Από την ανάλυση επιβεβαιώνεται η επάρκεια και
αντιπροσωπευτικότητα του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης. Στο κριτήριο αυτό η
Επιτροπή κρίνει ότι η απαίτηση της διακήρυξης ικανοποιείται και βαθμολογεί με 100.
Κατόπιν αυτών ακολούθησε η βαθμολογία από κάθε μέλος ξεχωριστά.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Συντελεστής
Βαρύτητας

Μέλη
Α’

Β’

Γ’

Μ.Ο.
Βαθμολογίας

100

100

100

Α1

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

30%

100

Α2

Μεθοδολογία σχεδιασμού και οργάνωσης
διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

30%

100

100

100

100

Α3

Επάρκεια και αντιπροσωπευτικότητα του
προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης.

40%

100

100

100

100

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Συνεπώς η Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής προσφοράς (Σ.Β.Τ.Π.) της μοναδικής προσφέρουσας εταιρείας
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
ΣΒΤΠ = (100 x 0,30) + (100 x 0,30) +(100 x 0,40) =100
Τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα:
x 100 = 100 x 100 = 1 x 100 = 100
ΣΒΤΠ = ΑΒΤΠ
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ΑΒΤΠmax
100
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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 «ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.»
Προσφερόμενη τιμή (€)
Τίτλος παραδοτέου

Εκπαιδευτική δράση για φορείς διαχείρισης
ακτών και λοιπών επιχειρήσεων τουριστικού
τομέα και αλιείας.

Μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (Αριθμητικά)

Φ.Π.Α. 24%
(Αριθμητικά)

Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Αριθμητικά)

25.500,00

6.120,00

31.620,00

ΣΥΝΟΛΟ
25.500,00
6.120,00
31.620,00
Βαθμολόγηση οικονομικής προσφοράς:
ΣΒΟΠ = Συνολική Οικονομική Προσφορά Μειοδότη (χαμηλότερη) x 100 =
Συνολική Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος
= 31.620,00 x 100 = 1 x 100 = 100
31.620,00
Τελική αξιολόγηση και κατάταξη προσφορών:
ΤΒΑ (ν):((0,80 x ΣΒΤΠ (ν))+(0,20 x ΣΒΟΠ (ν))=((0,80 x 100)+(0,20 x 100))= 100,00
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. πρωτ. 13008/31-07-2020 διακήρυξη και την αριθ. πρωτ. 2110/06-02-2020 μελέτη του Αυτοτελούς
Τμήματος Προγραμματισμού-Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Λευκάδας.
2. την υποβληθείσα προσφορά.
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
4. την ανάγκη παροχής υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στα
πλαίσια του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation
(RE.CO.RD)»
ομόφωνα προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ», Μπουμπουλίνας & Στουρνάρα 1, Τ.Κ. 31100-Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 800605297, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας,
ως προσωρινής αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στα πλαίσια του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management
towards R&D Innovation (RE.CO.RD)», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης και της μελέτης του Δήμου Λευκάδας και η προσφερόμενη τιμή 25.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και
31.620,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο Λευκάδας.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται σε
τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:
Λευκάδα, 12-08-2020
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών
1 (Α’). Αθανίτης Αντώνιος ………………….
2 (Β’). Πάντζου Ζωή ………………………….
3 (Γ’). Μαρκεσίνη Αναστασία ……….……»

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να
εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
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•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
•
Τους όρους της υπ΄ αριθμ. 13008/31-07-2020 διακήρυξης του επαναληπτικού συνοπτικού
διαγωνισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του από 12-08-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Επαναληπτικού Συνοπτικού
Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που
διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 13008/31-07-2020 διακήρυξης και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου την
εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ»,
Μπουμπουλίνας & Στουρνάρα 1, Τ.Κ. 31100-Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 800605297, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, ως προσωρινής
αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»
στα πλαίσια του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D
Innovation (RE.CO.RD)», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και της
μελέτης του Δήμου Λευκάδας και η προσφερόμενη τιμή 25.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 31.620,00 ευρώ με
Φ.Π.Α. 24% κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 302/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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