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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 03/12-02-2021 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18/2021         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του 

έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-

presense, μετά την από 08/02/2021 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 συμμετείχαν τα έξι 

(6) μέλη:  

 

Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος 

2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος  

3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  

6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 

Απόντες: 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικαιολογ. απών) 

  

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  

εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ τα εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

Στη Μύκονο, σήμερα 21-01-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Κεντρικό 

Κατάστημα του Δήμου Μυκόνου, συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 

2/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου, προκειμένου να 

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:    Περί έγκρισης Πρακτικού 

της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου 

Μυκόνου για την επιλογή Αναδόχου για την 

υπηρεσία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 

5010704 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ». 
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103690 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 

18228/14-12-2020 Διακήρυξη, οι όροι της οποίας καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 

168/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου για την επιλογή 

Αναδόχου για την υπηρεσία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 

5010704 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΤΑΜΜΑ ΠΕΠ. Ν. ΑΙΓΑΙΑΟΥ», με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης κόστους – ποιότητας και ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 329.034,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 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. ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, μέλος επιτροπής  

3. ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αντιπρόεδρος επιτροπής 

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

Διακήρυξη για την επιλογή Αναδόχου για την υπηρεσία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010704 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΤΑΜΜΑ ΠΕΠ. Ν. 

ΑΙΓΑΙΑΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού ύψους 329.034,00 ευρώ, συμπ ΦΠΑ 24% και το 

νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:  

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

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

συστήματος τον αριθμό 103690.   

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη η 15/01/2021 και ώρα 15:00, κατά συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 21/01/2020 και ώρα 10:00 π μ., διότι σύμφωνα με 

τη Διακήρυξη, «…..Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία προσφορών και ώρα. 10:00 πμ.…». 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε 

στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), των μελών της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 103690 και διαπίστωσε 

ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και 

αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό οι  προσφορές από τους 

παρακάτω υποψήφιους:   

 

 Υποψήφιος Κατάσταση Ημ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY Ενεργός 12/01/2021 09:56:29 



3 

 

PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

2 ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ενεργός 15/01/2021 13:56:44 

  

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

πρόσβαση στο περιεχόμενο της προσφοράς. Στη συνέχεια  τα μέλη  καταχώρησαν σε ειδική 

φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί  η προσφορά. Αμέσως μετά την 

παραπάνω διαδικασία, οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε 

ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με 

αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι ο 

υποφάκελος  «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη 

διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εν λόγω 

προσφορές έχουν λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α 

συστήματος : 

 

 Υποψήφιος Α/Α προσφοράς συστήματος 

1 CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY 

PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

205879 

2 ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

202759 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» των προσφορών των συμμετεχόντων. Οι προσφορές των 

συμμετεχόντων έχουν ως εξής: 

1. CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

(αρ.συστ. 205879) 

Αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του ως άνω υποψηφίου και μετά την εξέταση 

των δικαιολογητικών εγγράφων του διαγωνιζόμενου που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό 

φάκελο η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι ελλιπής, καθώς δεν κατατέθηκαν 

ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

διακήρυξη ούτε είχε κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου φυσικός φάκελος. 

Για το λόγο αυτό, η προσφορά της εταιρείας «CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY 

PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» κρίνεται ως απαράδεκτη και απορρίπτεται από τη 

συνέχεια του διαγωνισμού. 

2. ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (αρ.συστ. 202759) 

Αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του ως άνω υποψηφίου, η επιτροπή 

παρατήρησε ότι περιελάμβανε  τους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης του συστήματος και 

επισυναπτόμενα τα σχετικά ηλεκτρονικά δικαιολογητικά. 

Προκειμένου η επιτροπή να προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών της εταιρείας, 

παρέλαβε από το Πρωτόκολλο του Δήμου, τον με αρ.πρωτ.:1951/18-01-2021 σφραγισμένο 

φάκελο με τα απαιτούμενα, σε έντυπη μορφή, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
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στη διακήρυξη. Μετά την εξέταση τόσο των δικαιολογητικών εγγράφων και της τεχνικής 

προσφοράς του διαγωνιζόμενου που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό φάκελο όσο και στον 

φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά βρήκε αυτά πλήρη.  

Επομένως, η προσφορά  της εταιρείας «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» κρίνεται πλήρης και γίνεται  ΔΕΚΤΗ  για τη συνέχεια του 

διαγωνισμού. 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή με βάση τα ανωτέρω, προέβη στη βαθμολόγηση της Τεχνικής 

προσφοράς της εταιρείας «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ως 

κατωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με με αριθμ. πρωτ. 18228/14-12-2020  

Διακήρυξη. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

ΟΜΑΔΑ Α - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 50% 

Κ1 
Αντίληψη και Κατανόηση του έργου - Προτεινόμενη 

Αρχιτεκτονική - Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά 

Λύσης 

15% 

Κ2 Κάλυψη Λειτουργικών απαιτήσεων εφαρμογών  20% 

Κ3 

Ευχρηστία συστήματος, Εμπειρία χρήστη και διάδραση, 

χρηστικότητα περιβάλλοντος εφαρμογής, 

πολυκαναλικότητας, προσβασιμότητας 

15% 

ΟΜΑΔΑ Β - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30% 

Κ4 
Υπηρεσίες Φωτογράφησης – Ψηφιοποίησης – 

Βιντεοσκόπησης και  Τεκμηρίωσης 

10% 

Κ5 
Κάλυψη απαιτήσεων τρισδιάστατων  απεικονίσεων 

αντικειμένων, μνημείων και χώρων 
15% 

Κ6 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Δοκιμαστικής και Πιλοτικής 

Λειτουργίας και Δημοσιότητας 5% 

ΟΜΑΔΑ Γ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ 

20% 

Κ7 Καταλληλόλητα Μεθοδολογίας Υλοποίησης 

 

 

 

 

10% 

Κ8 
Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, 

Χρονοδιάγραμμα - Χρόνος παράδοσης του συστήματος) 
5% 

Κ9 
Σχήμα Διοίκησης Οργάνωσης Ομάδας Έργου 

5% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Για κάθε τεχνική προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων κριτηρίων. 

Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα. Η συνολική βαθμολογία για κάθε 

επιμέρους κριτήριο κυμαίνεται από 100 έως 150 βαθμούς, όπως ορίζεται παρακάτω: 

καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλες οι 

απαιτήσεις της διακήρυξης (υποχρεωτικές), αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς στις 

περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. 
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Η βαθμολόγηση οποιουδήποτε επιμέρους κριτηρίου των ομάδων με τιμή κατώτερη των 100 

βαθμών (ήτοι που δεν καλύπτει ή παρουσιάζει αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης) επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς. 

Η συνολική βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου σταθμίζεται με το συντελεστή βαρύτητας 

του κριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον ανωτέρω πίνακα και στρογγυλοποιείται στα 

2 δεκαδικά ψηφία (εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, 

ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προς τα πάνω). 

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων. Το άθροισμα των βαθμολογιών 

των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ), ο οποίος 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

ΑΒΤΠ = (Κ1 x Σ1) + (Κ2 x Σ2) + ……+ (Κν x Σν) 

Όπου  

ΑΒΤΠ : η Απόλυτη Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς  

κνx: η βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης των ομάδων κριτηρίων Α και Β σε κλίμακα 

0-150 και σνx, σνx: οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης των ομάδων 

κριτηρίων Α και Β, αντίστοιχα. 

Ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται 

από τον τύπο: 

ΑΒΤΠ 

ΤΒΤΠ= -------------- x 100 

ΑΒΤΠmax 

όπου   

ΤΒΤΠ : o Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς, 

ΑΒΤΠ : η Απόλυτη Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου και 

ABTΠmax: η  Απόλυτη  Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του καλύτερου τεχνικά 

υποψηφίου.  

Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ), εφόσον απαιτείται, 

στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη η οποία συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολική 

βαθμολογία της, βάσει των ανωτέρω. 

Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς γίνεται βάσει των ανωτέρω κριτηρίων (Κ1, Κ2, ….. 

Κ9) και συντίθενται με τους συντελεστές βαρύτητας που αναφέρονται στον ανωτέρω 

πίνακα. 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, η προσφορά του υποψηφίου χαρακτηρίζεται ως 

εξαίρετη ως προς όλα τα κριτήρια, καθώς καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις 

ελάχιστες απαιτήσεις των κριτηρίων και επομένως ο συνολικός βαθμός της τεχνικής 

προσφοράς της εταιρείας: «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 

είναι: 

ΑΒΤΠ = (15% x 100) + (20% x 100) + (15% x 100) + (10% x 100) + (15% x 100) + (5% x 

100) + (10% x 100) + (5% x 100) + (5% x 100) = 100 

100 
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ΤΒΤΠ= -------------- x 100= 100 

100 

Η τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», που συμμετέχει στον διαγωνισμό με την ένωση εταιρειών 

«ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο: «Talent», 

η οποία εδρεύει στην Αθήνα, διεύθυνση: Πλατεία Καρύτση 4, Τ.Κ. 10561, με ΑΦΜ: 

999505611, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και «A.M.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο: «A.M.S.», η οποία 

εδρεύει στην Αθήνα, διεύθυνση: Στασινού 11, Τ.Κ. 11635, με ΑΦΜ: 081086489, Δ.Ο.Υ.: 

ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ, με επωνυμία της Ένωσης να είναι: «Talent - A.M.S.» σύμφωνα με το από 

14/01/2021 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ των εταιρειών αυτών, είναι ίση με 100 

βαθμούς κρίνεται αποδεκτή και επομένως συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, 

ήτοι στην αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς. 

Ο ορισμός ημερομηνίας της ηλεκτρονικής Αποσφράγισης της Οικονομικής Προσφοράς θα 

γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος με επόμενο έγγραφο.  

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. Τσιμπλάκης Μιχαήλ 

     Ευαγγελία Χατζηνάκη         

 

             2. Μανταφούνης Δημήτριος 

 

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: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ 197Α) (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019). 

2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019  

4. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού». 

5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387/25-01-2021 -29η  ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΕΣ 

με ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4  

6. Την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:9147/2021 (ΦΕΚ 534/Β΄/10-02-2021) ΚΥΑ . 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

Α.    Εγκρίνει το από 21-01-2021 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών, για την επιλογή 

Αναδόχου για την υπηρεσία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 

5010704 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ», όπως αυτό 

αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. 

 

Β.     Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  

                 
 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2021. 

 

 

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                        ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

            

 

 

             

 

          Ακριβές αντίγραφο 

          Μύκονος, 15/02/2021                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


