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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 09/17-05-2019 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 47/2019       
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 17η του μηνός Μαΐου του 

έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 13/05/2019 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου αυτής  κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου , η οποία επιδόθηκε 

νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 

75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα   

τα τέσσερα (4) μέλη:  

 

 

Παρόντες:                  Απόντες: 

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                          1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

2. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αν.μέλος               3. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ        

4. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, αν.μέλος                     (δικαιολ.απόντες) 

                                                                                             

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,  εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής : 

 

1. Την υπ’ αριθ. 164/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Επαναπροκήρυξη 

του διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο “ Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό 

Φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED” και 

κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης». 

2. Την υπ’ αριθ. 09/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί παράτασης 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο: 

"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED"» 

3. Την υπ’ αριθ. 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί έγκρισης Πρακτικού 2 

της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου 

Μυκόνου για την ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου για την "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΤΥΠΟΥ LED" 
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1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάδειξη  Αναδόχου για την 

προμήθεια με τίτλο :   "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED" προϋπολογισμού 2.075.885,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το σύνολο της προμήθειας. 

4. Την υπ’ αριθ. 1740/22-02-2019 Διακήρυξη του ανωτέρω Διαγωνισμού. 

5. Το από 25/04/2019 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών, το οποίο έχει ως 

εξής: 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

 
Στη Μύκονο, 25/04/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00πμ, στο Κεντρικό Κατάστημα του 

Δήμου Μυκόνου, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ.3/2019 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου, προκειμένου να αποσφραγίσει 

ηλεκτρονικά τις οικονομικές  προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. Συστήματος 

69635 Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σύμφωνα με την με αριθμ. 

πρωτ.12945/2018 διακήρυξη, οι όροι της οποίας καταρτίσθηκαν με την με αριθμ.164/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου για την ανάδειξη Αναδόχου για 

την προμήθεια με τίτλο : "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED" προϋπολογισμού 2.075.885,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το σύνολο της προμήθειας. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

1. ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, πρόεδρος επιτροπής 

2. ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ - ΣΤΑΗΣ, μέλος επιτροπής 

3. ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΠΑΤΣΗ, αναπληρωματικό μέλος επιτροπής 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ως άνω απόφαση της Ο.Ε και την ως άνωΔιακήρυξη 

για την επιλογή Αναδόχου για την "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΤΥΠΟΥ LED" προϋπολογισμού 2.075.885,00€ πλέονΦΠΑ, και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

 Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωναμε τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων 

(στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικούδιαγωνισμού 

συστήματος τον αριθμό 69635 

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με την ανωτέρωαπόφαση 

είχε οριστεί η 18-2-2019 και ώρα 13:00, ωστόσο λόγω διακοπής λειτουργίαςτου ΕΣΗΔΗΣ 

κατόπιν επίσημης ανακοινώσεώς στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ κατά την ανωτέρωημερομηνία, η 

ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παρατάθηκεσύμφωνα με την με 

9/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκεκαι στην Κεφαλίδα του 

Διαγωνισμού για τις 25/2/2019 και ώρα 13:00. 

 Κατά συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν  η 

01/03/2018 και ώρα 10:00 π μ., διότι σύμφωνα με τη Διακήρυξη, 

«…..ΗλεκτρονικήΑποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
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Προσφορά»τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και 

ώρα. 10:00πμ.…» 

Κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση των 

υποβληθεισών προσφορών και προέβη στην αξιολόγηση τους οπότε και συνέταξε σχετικό 

Πρακτικό 1 το οποίο και διαβίβασε στην ΟΕ για τη λήψη της σχετικής απόφασης  

Με την με αριθμ.31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό 1 

της Επιτροπής που αφορούσε στον έλεγχο των δικαιολογητικών  συμμετοχής και στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών οπότε και έγινε δεκτή για τη συνέχεια του 

διαγωνισμού η προσφορά της εταιρείας  «INTRAPOWER A.E.» η οποία έλαβε τελικό 

βαθμό τεχνικής προσφοράς ΒΤ= 115,02ενώ έκρινε  απορριπτέες τις προσφορές των 

οικονομικών φορέων «SERVICEONE A.E.», «SIRECLED A.E.» και «ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.»., για 

την συνέχιση στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τους αναλυτικά 

αναφερόμενους λόγους τόσο στο Πρακτικό της Επιτροπής όσο και της απόφασης της ΟΕ.  

Η ως άνω απόφαση της ΟΕ κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες,  μέσω του χειριστή του 

συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 10/04/2019 και δεν υπεβλήθη κατ΄αυτής ουδεμία 

προδικαστική προσφυγή ή οιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/16 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.  

Στη συνέχεια ο χειριστής του συστήματος ενημέρωσε στις 24/4/2019 τους συμμετέχοντες 

ότι η Επιτροπή θα προέβαινε την Πέμπτη 25/4/2019 και ώρα 10 πμ στην αποσφράγιση 

των οικονομικών προσφορών .  

Σήμερα, Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00πμ η Επιτροπή Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού συνεδρίασε για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς και αφού 

συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια ενός εκ των μελών της, (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 69635 και 

διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και 

αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, οικονομική προσφορά από τον  

παρακάτω διαγωνιζόμενο.  

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών.  

Στη συνέχεια ένα εκ των μελών της Επιτροπής καταχώρησε σε ειδική φόρμα του 

συστήματος τα διαπιστευτήρια του, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό  

πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί  η οικονομική  προσφορά του ως άνω 

διαγωνιζόμενου.  

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των 

διαπιστευτηρίων),η προσφορά  αποσφραγίσθηκε  και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο 

υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση 

στο περιεχόμενο της. 

Επίσης, αναφορικά με το περιεχόμενο της  προσφοράς η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτή 

περιελάμβανε τους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης και  τα σχετικά 

επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονομασίες των οποίων εξήχθησαν από το σύστημα 

και έχει, αναλυτικά, ως εξής 

 

 

 

 

 Αρμόδιος  Προσφορά 

Σύνολο προσφοράς 

για Διαγωνισμό 

(Νόμισμα 

προσφοράς για 

Διαγωνισμό) 

Σύνολο προσφοράς 

για Διαγωνισμό 

(EUR)    

INTRAPOWER 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ, 

INTRAPOWER  127194 1.826.346,00 (EUR) 1.826.346,0 

  

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!pcTKjPxTyzBS1Qk1fxeQ2w%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1045768125&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=FR9vWJdC8wPTqRcxCnGV1g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!pcTKjPxTyzBS1Qk1fxeQ2w%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1045768125&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=FR9vWJdC8wPTqRcxCnGV1g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!pcTKjPxTyzBS1Qk1fxeQ2w%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1045768125&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=FR9vWJdC8wPTqRcxCnGV1g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!pcTKjPxTyzBS1Qk1fxeQ2w%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1045768125&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=FR9vWJdC8wPTqRcxCnGV1g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!pcTKjPxTyzBS1Qk1fxeQ2w%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1045768125&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=FR9vWJdC8wPTqRcxCnGV1g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!pcTKjPxTyzBS1Qk1fxeQ2w%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1045768125&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=FR9vWJdC8wPTqRcxCnGV1g..
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https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=215765&tradingPartnerId=212903&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=1045768125&oapc=12&oas=wLZv3X_xErPVBK_2lPlezg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=215765&tradingPartnerId=212903&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=1045768125&oapc=12&oas=wLZv3X_xErPVBK_2lPlezg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=215765&tradingPartnerId=212903&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=1045768125&oapc=12&oas=wLZv3X_xErPVBK_2lPlezg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=215765&tradingPartnerId=212903&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=1045768125&oapc=12&oas=wLZv3X_xErPVBK_2lPlezg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=215765&tradingPartnerId=212903&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&_ti=1045768125&oapc=12&oas=wLZv3X_xErPVBK_2lPlezg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&from=%27negTeam%27&partyId=%7B!!k7kZAa1-A7cI0wPsVlI..g%7D&_ti=1045768125&oapc=12&oas=IFIqpOdaX7YPDE2S1i10EA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&from=%27negTeam%27&partyId=%7B!!k7kZAa1-A7cI0wPsVlI..g%7D&_ti=1045768125&oapc=12&oas=IFIqpOdaX7YPDE2S1i10EA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&from=%27negTeam%27&partyId=%7B!!k7kZAa1-A7cI0wPsVlI..g%7D&_ti=1045768125&oapc=12&oas=IFIqpOdaX7YPDE2S1i10EA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&from=%27negTeam%27&partyId=%7B!!k7kZAa1-A7cI0wPsVlI..g%7D&_ti=1045768125&oapc=12&oas=IFIqpOdaX7YPDE2S1i10EA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&from=%27negTeam%27&partyId=%7B!!k7kZAa1-A7cI0wPsVlI..g%7D&_ti=1045768125&oapc=12&oas=IFIqpOdaX7YPDE2S1i10EA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!pcTKjPxTyzBS1Qk1fxeQ2w%7D&bid_number=%7B!!0hBn.yGMdjBHj8nGl1Xljg%7D&_ti=1045768125&oapc=12&oas=nNwVtJHWaK2KBOwm71exLA..
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Κατόπιν η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία της τεχνικής 

προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας «INTRAPOWER A.E.», όπως προκύπτει από το 

από 01-03- 2019 Πρακτικό 1, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 

12945/2018 διακήρυξη, προέβη στη σταθμισμένη βαθμολόγηση της προσφοράς, όπου : 

Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό 

αξιολόγησης (Τi) όπως υπολογίζεται από τον τύπο: Τi = 80 x (BTi/ TΑmax) + 20 x 

(Omin /Oi) όπου: Τi = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς i (με 

στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά ψηφία) ΒTi = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της 

προσφοράς i ΒTmax = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς Οmin = 

Το χαμηλότερο κόστος Οi = Το συνολικό κόστος της προσφοράς i[…]». 

Επομένως εφόσον η βαθμός της τεχνικής αξιολόγησης της  προσφοράς της εταιρείας 

«INTRAPOWER A.E.», ήταν 115,02 η συνολική βαθμολογία της προσφοράς σύμφωνα με 

τα ανωτέρω είναι : 
Ti= 80x (115,02/115,02)+20 x (1.826.346,00/1.826.346,00)= 100 

Συνεπώς η ως άνω προσφορά  κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.  

 

 Κατά τα ως άνω η  επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 12945/2018 Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. την  υποβληθείσα προσφορά  

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. το από 01-03-2019 Πρακτικό 1 αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών/τεχνικής 

προσφοράς, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.31/2019 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 

 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Την ανάδειξη της εταιρείας «INTRAPOWER A.E.», ως προσωρινής αναδόχου της 

προμήθειας με τίτλο "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 

LED",   η οποία προσέφερε το ποσό των 1.826.346,00€ πλέον ΦΠΑ διότι η προσφορά 

της κρίνεται συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής,  

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                      1. Μιχαήλ Ασημομύτης Στάης 

     Ευαγγελία Χατζηνάκη     

 

            2. Ελένη Μπαρπάτση 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 

καθώς και: 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α.  Εγκρίνει το από 25/04/2019 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου 

Μυκόνου ως αυτό αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. 

 

 

Β.  Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED" την εταιρεία 

«INTRAPOWER A.E.», η οποία προσέφερε το ποσό των 1.826.346,00€ πλέον ΦΠΑ για την 

ανωτέρω προμήθεια, διότι η προσφορά της κρίνεται συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής,  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες 

ενέργειες. 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2019. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
                        
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                        ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

                                                                              ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                              ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

                                                                               

 

 

 

           Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος  17/05//2019                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 
 
 
 
 
 
 
 


