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Από το πρακτικό της με αριθ. 7 /2020 Έκτακτης - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 191

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών στα πλαίσια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για
την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την
εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» - Προσωρινή Ανακήρυξη Αναδόχων
Σήμερα την 29η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη με ώρα έναρξης στις
13:00 και ώρα λήξης στις 15:00, συνήλθε σε έκτακτη - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 19979/27-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και
εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα
«Κλεισθένης Ι» β) την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, το άρθρο 3 της
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ.
Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α.
αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’
1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα:
«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά
το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας [σε σύνολο (9) μελών συμμετείχαν
(8) μέλη] ενημέρωσε τα μέλη ότι, η με αριθμ.: 19979/27-10-2020 πρόσκληση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, ως κατεπείγουσα, καθώς κρίνεται απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των
συγκεκριμένων θεµάτων της Η.Δ. για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και κάλεσε τα μέλη να
αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το κατεπείγον συζήτησης των θεµάτων για την εύρυθµη
λειτουργία του ∆ήµου και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν του
υπ΄αριθ. πρωτ: 19257/19-10-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και πρότεινε την έγκρισή του,
όπως παρακάτω:

Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού
(Αποσφράγιση φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς)

Στο Χαϊδάρι, Σήμερα την 19η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση, στην Αίθουσα του Δ.Σ, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/16,
η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 143/24-12-2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του
Δήμου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ: 63Ν0ΩΗ3-2ΘΥ), για να διενεργήσει το διαγωνισμό για την << Παροχή Υπηρεσιών
συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας>> όπως ορίζεται στην υπ’
αριθμ. πρωτ. ΔΣΣΗΔΔ.123/2020 Διακήρυξη του Δημάρχου.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Ψαρινόπουλος Νικόλαος (Πρόεδρος)
2) Κατρανάρας Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος)
3) Αλεξανδρή Ελένη (Τακτικό Μέλος)
Η επιτροπή παρέλαβε ένα φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε εμπρόθεσμα για τον διαγωνισμό στο
πρωτόκολλο του Δήμου.
Μέχρι την λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, δεν υπήρξε καμία άλλη προσφορά.
Ο διαγωνιζόμενος που υπέβαλε προσφορά είναι:

•

«Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. » με αριθμό πρωτοκόλλου 19270/19-10-2020
ο οποίος και μονογράφτηκε από τα μέλη της Επιτροπής.
Αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών
Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα
στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν οι απαιτούμενοι από τη Προκήρυξη (υπο)φάκελοι με τα δικαιολογητικά
τους τα οποία μονογράφησαν.
Ο διαγωνιζόμενος και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε είναι τα εξής:
Α/Α
1

Ονοματεπώνυμο
Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Δικαιολογητικά
Φάκελος με 3 (υπο)φακέλους που ο καθ΄ ένας
περιέχει τα εξής:
1. Δικαιολογητικά συμμετοχής.
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2. Τεχνική προσφορά.
3. Οικονομική προσφορά.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών και
διαπίστωσε ότι :

Ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα από την Διακήρυξης «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ήτοι
το συμπληρωμένο Τ.Ε.Υ.Δ.

Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του (υπο)φακέλου που περιέχει
την τεχνική προσφορά.

Η επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (σφραγισμένος (υπο)φάκελος) της
Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. Μέσα στον (υπο)φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη
δικαιολογητικά τα οποία και μονογράφησαν.
Στη συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της μοναδικής τεχνικής προσφοράς του
οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε». Συγκεκριμένα, για την
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η επιτροπή έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα στα άρθρα 2.2.6, 2.4.4,
και στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
Τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με το 2.3.1.
άρθρο της διακήρυξης με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας είναι τα εξής:
ΟΜΑΔΑ 1: Η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του περιβάλλοντος του έργου, όπως
προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.
Κριτήριο 1 με συντελεστή βαρύτητας (Σ1) 30%.
ΟΜΑΔΑ 2: Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της
γενικής μεθοδολογίας υλοποίησης και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
Κριτήριο 2 με συντελεστή βαρύτητας (Σ2) 20%.
ΟΜΑΔΑ 3: Προσδιορισμός των Σταδίων εκπόνησης ΣΒΑΚ και η σύνδεσή τους με τα ελάχιστα
απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα.
Κριτήριο 3 με συντελεστή βαρύτητας (Σ3) 20% .
ΟΜΑΔΑ 4: Οργάνωση και Δομή της Ομάδας έργου – Παρουσίαση και περιγραφή των μελών και των
καθηκόντων της ομάδας έργου.
Κριτήριο 4 με συντελεστή βαρύτητας (Σ4) 30%.

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης σύμφωνα με το 2.3.2 άρθρο της διακήρυξης κυμαίνεται από
100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών,
αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου
κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει
από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
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Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : U = σ1χΚ1 +
σ2χΚ2 +……+σνχΚν (όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει
σ1+σ2+..σν=1 ή 100%).
Τα μέλη της επιτροπής, μετά από τη μελέτη της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα με την
επωνυμία «Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε», και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Διακήρυξης και
τις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, κατέληξαν ομόφωνα, στην κάτωθι βαθμολογία:

Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε
Συντελεστής
βαρύτητας (%)

Κριτήρια αξιολόγησης

Βαθμολόγηση

Σταθμισμένη
βαθμολογία

ΟΜΑΔΑ 1: Η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του περιβάλλοντος του έργου (30%)
Η κατανόηση από τον οικονομικό
φορέα του περιβάλλοντος του
έργου,
όπως προκύπτει από τις
τεχνικές
προδιαγραφές
της
προκήρυξης

30%

100

30

ΟΜΑΔΑ 2: Μεθοδολογία υλοποίησης του και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν (20%)
Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της
καταλληλότητας
και
αποτελεσματικότητας της γενικής
μεθοδολογίας υλοποίησης και των
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

20%

120

24

100

20

120

36

ΟΜΑΔΑ 3: Στάδια ΣΒΑΚ και Χρονοδιάγραμμα (20%)
Προσδιορισμός
των
Σταδίων
εκπόνησης ΣΒΑΚ και η σύνδεσή
τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα
παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα.

20%

ΟΜΑΔΑ 4: Οργάνωση και Δομή της Ομάδας έργου (30%)
Οργάνωση και Δομή της Ομάδας
έργου – Παρουσίαση και περιγραφή
των μελών και των καθηκόντων της
ομάδας έργου.

30%

ΣΥΝΟΛΟ:

100%

110

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.»

1. Η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του περιβάλλοντος του έργου, όπως προκύπτει από τις
τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης
Ο φορέας ανταποκρίνεται με επάρκεια στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, έχει κατανοήσει το περιβάλλον
του έργου, όπως προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
2. Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της γενικής
μεθοδολογίας υλοποίησης και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
Ο φορέας υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου λόγω αναλυτικής περιγραφής της
μεθοδολογίας που απαιτείται για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Επιπλέον των απαιτουμένων από την
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διακήρυξη παρουσιάζει την μέθοδο Delphi, την μεθοδολογία ανάλυσης αστοχιών και επιπτώσεων
(FMEA), την SWOT ανάλυση και την μεθοδολογία διαχείρισης της αλλαγής. Επίσης παρουσιάζει με
αναλυτικό τρόπο την μεθοδολογία εκπόνησης ΣΒΑΚ, σύμφωνα με το πρότυπο του ELTIS και τέλος
παρουσιάζει επιπλέον εργαλεία που αναπτύχθηκαν από τον φορέα για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ.
3. Προσδιορισμός των Σταδίων εκπόνησης ΣΒΑΚ και η σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα
παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα.
Ο φορέας ανταποκρίνεται με επάρκεια στις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

4. Οργάνωση και Δομή της Ομάδας έργου –
καθηκόντων της ομάδας έργου.

Παρουσίαση

και περιγραφή

των μελών

και των

Ο φορέας υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου διότι τα στελέχη της Ομάδας Έργου
διαθέτουν μεγαλύτερη, από την απαιτούμενη εμπειρία στην κατάρτιση σχεδίων ΣΒΑΚ. Τα στελέχη της
Ομάδας Έργου διαθέτουν επιστημονική επάρκεια, εξειδίκευση και εμπειρία στην εκπόνηση ΣΒΑΚ σε
δήμους υπερκαλύπτοντας τα απαιτούμενα από την διακήρυξη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε περνά στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού με βαθμολογία 110.

Κατόπιν ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Ανοίχτηκε η οικονομική προσφορά της Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε και μονογράφηκε από τα μέλη
της επιτροπής.
Από την αποσφράγιση προέκυψε ότι η οικονομική προσφορά της Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε είναι
η κάτωθι:

Πίνακας 1: Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου ανά Φάση Έργου
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων
εκπόνησης ΣΒΑΚ

5.542,58

Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ και Ανάλυση
Υφιστάμενης Κατάστασης

9.616,58

Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχωνΠροσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων

11.001,74

Οριστικό ΣΒΑΚ - Μεθοδολογία παρακολούθησης και
αξιολόγησης των Μέτρων
ΣΥΝΟΛΟ

5.128,39

31.289,29

Σύμφωνα με την διακήρυξη το οικονομικό αντικείμενο της μελέτης είναι:

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΜΕ ΦΠΑ)
6.872,80
11.924,56
13.642,16
6359,20

38.798,72
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Είδος Εργασίας

ΠΟΣΟ

ΜΗΝΑΣ

5.714,00 €
2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και
εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ
9.914,00 €

6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ και
Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
Ανάπτυξη
κοινού
οράματος,
προτεραιοτήτων και στόχων- Προσδιορισμός
και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων

11.342,00 €

5.287,00 €
Οριστικό
ΣΒΑΚ
Μεθοδολογία
παρακολούθησης και αξιολόγησης των
Μέτρων
ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟ Φ.Π.Α. 24%)

32.257,00 €

Φ.Π.Α. 24%

7.741,68 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39.998,68 €

9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

12 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η οικονομική προσφορά της Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε είναι
μικρότερη από αυτήν που απαιτείται από την διακήρυξη και άρα είναι έγκυρη και αποδεκτή.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή
Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:
Β=0,85*(UT/UMAX) + 0,15* (BMIN/BK)
Όπου:
Β= ο τελικός βαθμός της προσφοράς
UT= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου
UMAX= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
ΒΚ= το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς
ΒΜΙΝ= το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.
Η πρώτη στο συγκριτικό πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β,
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο τελικός βαθμός της συνολικής προσφοράς του εν λόγω οικονομικού φορέα διαμορφώνεται ως εξής:

Β = Β=0,85*(UT/UMAX) + 0,15* (BMIN/BK)

ΑΔΑ: Ψ9Ι6ΩΗ3-Θ4Γ
Όπου: (UT/UMAX)= 110/110 = 1,00

Όπου: (BMIN/BK)= 38.798,72/38.798,72 = 1,00

Συνεπάγεται ότι:

Β = (0,85*1,00) + (0,15*1,00) = 1,00

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΣΣΗΔΔ.123/2020 διακήρυξη,
Την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα «Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε» και
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει
προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαϊδαρίου:
1.

Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε» και την

ανάδειξή της ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 31.289,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% ή
38.798,72€ με ΦΠΑ 24%, με τελικό βαθμό συνολικής προσφοράς (Β)= 1,00, σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2
της διακήρυξης.
2.

Τη συνέχιση της διαδικασίας κατακύρωσης του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο (υποβολή

δικαιολογητικών κατακύρωσης), σύμφωνα με το άρθρο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της διακήρυξης.
3.

Την ενημέρωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Οι εργασίες της επιτροπής ολοκληρώθηκαν αφού τα μέλη της ανέγνωσαν το παρόν πρακτικό, το
ενέκριναν ομόφωνα, το υπέγραψαν ως ακολούθως:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ψαρινόπουλος Νικόλαος (Πρόεδρος)
Κατρανάρας Αναστάσιος (Τακτικό Μέλος)
Αλεξανδρή Ελένη (Τακτικό Μέλος)

ΑΔΑ: Ψ9Ι6ΩΗ3-Θ4Γ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
-την αριθμ. 89/2020 (ΑΔΑ: Ψ469ΩΗ3-ΦΕ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Διενέργειας,
Καθορισμός του Τρόπου Εκτέλεσης – Έγκριση Όρων & Tεχνικών Προδιαγραφών για την υλοποίηση της
συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας» σε βάρος του Κ.Α.Ε. 30.6142.0037 οικ. έτους 2020».»
-την αριθμ. 137/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΕ1ΩΗ3-272) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών και επανακατάρτιση όρων διαγωνισμού για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Παροχή
Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».»
-το υπ΄αριθ. πρωτ: 19257/19-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ισχύει
και κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ.
δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά μέλη) Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος
Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος
(τακτικό μέλος ) κ. Απόστολος Θεοφίλης, ψήφισε κατά του θέματος.
Επί συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων [(7) ψήφισαν υπέρ (1) ψήφισε κατά.]η Οικονομική Επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

-Εγκρίνει το υπ΄αριθμ: πρωτ: 19257/19-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την
Αποσφράγιση Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς και Αποσφράγιση Φακέλου
Οικονομικών Προσφορών της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΣΣΗΔΔ.123/2020 διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για
την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την εκπόνηση του
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» όπως εμφανίζεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
απόφασης.
-Αποδέχεται το σύνολο της προσφοράς της Εταιρείας «Lever- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε» και την ανάδειξη αυτής ως
προσωρινού αναδόχου, ως έχουσα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, με προσφερόμενη τιμή 31.289,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% ή 38.798,72€ με ΦΠΑ 24% και τελικό
βαθμό συνολικής προσφοράς (Β)= 1,00, σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης και τη συνέχιση της διαδικασίας
κατακύρωσης του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο [υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης] σύμφωνα με το άρθρο
3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της
διακήρυξης.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 30-10-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

