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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: 19/2021         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ: 

 

- Την υπ’ αριθ. 54/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19» 

- Την υπ’ αριθ. 214/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περί έγκρισης 

μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια μέσων για την επίτευξη εξ αποστάσεως εργασίας από τους υπαλλήλους 

του Δήμου Μυκόνου λόγω κορωνοϊού COVID-19». 

- Το από 29/01/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου Μυκόνου 

το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:     Περί έγκρισης Πρακτικού 

της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την 

ανάθεση της προμήθειας με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΟΓΩ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19». 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ                                      
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

Στη Μύκονο και στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος, στις 29 του μηνός   
Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ 
συνήλθε η Επιτροπή η οποία εισηγείται για θέματα που αφορούν την ανάθεση σύμβασης 
με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, που όρισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Μυκόνου με την με αριθμ. 04/2021 απόφασή της, προκειμένου να διενεργήσει για την 
ανάθεση σχετικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 
με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το αρ.32 του Ν.4412/2016). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ, Πρόεδρος 

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ, μέλος επιτροπής  

3. ΙΣΙΔΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, μέλος επιτροπής  

 
Για τις ΟΜΑΔΕΣ 1 και 4 της ανωτέρω ανάθεσης υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 2467/26-01-
2021 προσφορά  η  κάτωθι εταιρεία:  «ΑΠΟΡΑΜΙ ΕΕ» με Α.Φ.Μ. 801459447 που εδρεύει 
στην Μύκονο ΔΟΥ Μυκόνου. 
 
Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των στοιχείων της προσφοράς και διαπίστωσε ότι 
καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και είναι συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 54/2020 μελέτης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19». 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής ήτοι: 
 

1. Το με αριθμό 157319138000 ΓΕΜΗ 

2. Το με αρ. πρωτ.: 70225172/21-01-2021 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της 

ΑΑΔΕ 

3. Την με αρ. πρωτ.: 969/02-12-2020 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 

4.  Το με αρ. πρωτ.: 19558/21-01-2020 αντίγραφο ποινικού μητρώου 

5. Την υπεύθυνη δήλωση προς απόδειξη μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού 

και διαπίστωσε ότι είναι πλήρη. 

 

 

Για την ΟΜΑΔΑ 2 της ανωτέρω ανάθεσης υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 2352/25-01-2021 
προσφορά  η  κάτωθι εταιρεία:  «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με Α.Φ.Μ. 094108069 που εδρεύει στον Πειραιά ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά. 
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Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των στοιχείων της προσφοράς και διαπίστωσε ότι 
καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και είναι συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 54/2020 μελέτης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19». 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής ήτοι: 
 

1. Το με αριθμό 44334807000 ΓΕΜΗ 

2. Το με αρ. πρωτ.: 70242272/21-01-2021 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της 

ΑΑΔΕ 

3. Την με αρ. πρωτ.: 90596/24-01-2021 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 

4. Την υπεύθυνη δήλωση προς απόδειξη μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού 

και διαπίστωσε ότι είναι πλήρη. 

Για την ΟΜΑΔΑ 3 της ανωτέρω ανάθεσης υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 2470/26-01-2021 
προσφορά  η  κάτωθι εταιρεία:  «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΕ» με Α.Φ.Μ. 800340672 που εδρεύει 
στην Μύκονο ΔΟΥ Μυκόνου. 
 
Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των στοιχείων της προσφοράς και διαπίστωσε ότι 
καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και είναι συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 54/2020 μελέτης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19». 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής ήτοι: 
 

1. Το με αριθμό 117058938000 ΓΕΜΗ 

2. Το με αρ. πρωτ.: 70240359/21-01-2021 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της 

ΑΑΔΕ 

3. Την με αρ. πρωτ.: 817199/18-09-2020 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 

4.  Την υπεύθυνη δήλωση προς απόδειξη μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού 

και διαπίστωσε ότι είναι πλήρη. 

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

α. την υπ’ αριθ. 54/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου με 
ΑΔΑΜ: 20REQ007941604 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΟΓΩ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 
 
β. την παρ. 3 του άρθρου 10 του ΦΕΚ 55 Α΄(11-03-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
γ. Τις συνεχιζόμενες απρόβλεπτες συνθήκες που ισχύουν από τις 07-11-2020 (ΦΕΚ 

4899/06-11-2020/Β΄) 
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δ. την υπ’ αριθ. 214/2020 απόφαση της Ο.Ε. «Περί  λήψης απόφασης για την ανάθεση με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (περ. γ της παρ. 2 
του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016) για την προμήθεια μέσων για την επίτευξη εξ 
αποστάσεως εργασίας από τους υπαλλήλους του Δήμου Μυκόνου λόγω κορωνοϊού 
COVID-19 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών» 
 
ε. Την με αρ. πρωτ.  2142/20-01-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 

Δημάρχου Μυκόνου. 

ε. Τις υποβληθείσες προσφορές     

στ. Τις προδιαγραφές της προμήθειας και  

ζ. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

Υπέρ της ανάθεσης για τις ΟΜΑΔΕΣ 1 και 4 της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» στην εταιρεία «ΑΠΟΡΑΜΙ ΕΕ» με Α.Φ.Μ. 
801459447 που εδρεύει στην Μύκονο ΔΟΥ Μυκόνου έναντι του ποσού των 72.620,53 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%), επειδή η προσφορά της καλύπτει τις 
προδιαγραφές της προμήθειας και είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού της 
δαπάνης τόσο ως προς την παρεχόμενη προμήθεια, όσο και ως προς την τιμή αυτής. 
 
Υπέρ της ανάθεσης για την ΟΜΑΔΑ 2 της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» στην εταιρεία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Φ.Μ. 094108069 που εδρεύει στον Πειραιά ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά 
έναντι του ποσού των 12.257,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%), επειδή η 
προσφορά της καλύπτει τις προδιαγραφές της προμήθειας και είναι εντός των ορίων του 
προϋπολογισμού της δαπάνης τόσο ως προς την παρεχόμενη προμήθεια, όσο και ως προς 
την τιμή αυτής. 
 
 
Υπέρ της ανάθεσης για την ΟΜΑΔΑ 3 της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» στην εταιρεία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΕ» με Α.Φ.Μ. 
800340672 που εδρεύει στην Μύκονο ΔΟΥ Μυκόνου έναντι του ποσού των 21.731,00 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%), επειδή η προσφορά της καλύπτει τις 
προδιαγραφές της προμήθειας και είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού της 
δαπάνης τόσο ως προς την παρεχόμενη προμήθεια, όσο και ως προς την τιμή αυτής. 
 

           

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
              Ευαγγελία Χατζηνάκη                                           Δημήτριος Μανταφούνης 
 

                        
                                                                              Ισιδώρα Αλεξανδροπούλου    
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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 . 

7. Τις διατάξεις της περ. γ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α.    Εγκρίνει το από 29/01/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Δήμου 

Μυκόνου σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων για την 

επίτευξη εξ αποστάσεως εργασίας από τους υπαλλήλους του Δήμου Μυκόνου λόγω 

κορωνοϊού COVID-19». 

 

 

Β.   Αναθέτει την προμήθεια των ειδών των ΟΜΑΔΩΝ 1και 4 της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια μέσων για την επίτευξη εξ αποστάσεως εργασίας από τους υπαλλήλους του 

Δήμου Μυκόνου λόγω κορωνοϊού COVID-19» στην εταιρεία «ΑΠΟΡΑΜΙ Ε.Ε.» με ΑΦΜ: 

801459447 έναντι του ποσού των 72.620,53€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, επειδή 

η προσφορά της καλύπτει τις προδιαγραφές της προμήθειας και είναι εντός των ορίων του 

προϋπολογισμού της δαπάνης τόσο ως προς την παρεχόμενη προμήθεια, όσο και ως προς 

την τιμή αυτής. 

 

 

Γ.   Αναθέτει την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ 2 της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια μέσων για την επίτευξη εξ αποστάσεως εργασίας από τους υπαλλήλους του 

Δήμου Μυκόνου λόγω κορωνοϊού COVID-19» στην εταιρεία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. 

ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ: 094108069 έναντι του 

ποσού των 12.257,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, επειδή η προσφορά της 

καλύπτει τις προδιαγραφές της προμήθειας και είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού 

της δαπάνης τόσο ως προς την παρεχόμενη προμήθεια, όσο και ως προς την τιμή αυτής. 

 

 

Δ.    Αναθέτει την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ 3 της προμήθειας με τίτλο 

«Προμήθεια μέσων για την επίτευξη εξ αποστάσεως εργασίας από τους υπαλλήλους του 

Δήμου Μυκόνου λόγω κορωνοϊού COVID-19» στην εταιρεία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε.» με 

ΑΦΜ: 800340672 έναντι του ποσού των 21.731,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

επειδή η προσφορά της καλύπτει τις προδιαγραφές της προμήθειας και είναι εντός των 
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ορίων του προϋπολογισμού της δαπάνης τόσο ως προς την παρεχόμενη προμήθεια, όσο και 

ως προς την τιμή αυτής. 

 

 

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

                 
 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2021. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


