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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 30/08-09-2021 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  187/2021         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 08η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-presense, 
μετά την από 04/09/2021 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 και τα επτά (7) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος 
2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος 
3. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
4. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
5. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
7. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  

 
Απόντες:  
 
       (Ουδείς) 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία πρότεινε στα μέλη της Ο.Ε. την 
συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης του αναφερόμενου στην περίληψη θέματος, εν 
όψει της έναρξης της αθλητικής χρονιάς.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα 
ανέφερε ο Πρόεδρος,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Περί έγκρισης Πρακτικού 
2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του 
Δήμου Μυκόνου για την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση 
της υπηρεσίας  με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ»  
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Εγκρίνει τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του ανωτέρω θέματος για τους 
λόγους που ανέφερε ο Πρόεδρος. 
 
 
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. 
το από 01-09-2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου, το 
οποίο έχει, ως κάτωθι: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

 

Στη Μύκονο, σήμερα 01-09-2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 πμ, 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 οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 

Συστήματος Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 134070 σύμφωνα με 

την με αριθμ. πρωτ. 22691/4-06-2021 διακήρυξη, οι όροι της οποίας καταρτίσθηκαν με την 

με αριθμ. 114/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου για την 

επιλογή Αναδόχου για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ»  συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 873.952,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης για δύο έτη  με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

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

1. ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, πρόεδρος επιτροπής 

2. ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αντιπρόεδρος επιτροπής  

3. ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, μέλος επιτροπής  

 

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  134070. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 

02/7/2021 13:00:00, κατά συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των  

προσφορών ήταν 8/7/2021   και ώρα 10:00 π μ. 

 

Με την με αριθμ. 174/2021 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 την προσφορά της διαγωνιζόμενης εταιρείας «OPTIMUM VALUE 
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία υποβάλει 

προσφορά ως Ένωση Εταιρειών «OPTIMUM VALUE ΑΕ – ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ». 

 

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

συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 30/08/2021.  

 

Κατά της ως άνω απόφασης δεν ασκήθηκε κανένα ένδικο μέσο.  

 

Σήμερα, 01-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ 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 134070 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. 

 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προσφορές είχαν ως εξής: 

 

Προμηθευτής  Προσφορά  Κατάσταση  

Σύνολο 
προσφοράς για 
Διαγωνισμό 

(EUR)  Χρόνος τιμής προσφοράς 

OPTIMUM VALUE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

230221 Ενεργός 697.752,00 02/07/2021 12:30:40 

 

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. 

 

Κατόπιν η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της 

συμμετέχουσας εταιρείας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 22691/4-06-

2021  Διακήρυξη, προέβη στον υπολογισμό του Τελικού Βαθμού Αξιολόγησης, ο οποίος 

υπολογίζεται σύμφωνα με   τον τύπο: 

 

ΤΒΑ = (ΤΒΤΠ*0,8) + (ΤΒΟΑ*0,2)  

 

Όπου ΤΒΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ΤΒΟΑ το συγκριτικό 

κόστος της οικονομικής προσφοράς 

 

ΤΒΟΑ=(ΟΠmin/ΟΠi) x 100 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!l6MskrhP8325MrZ9rTENPQ%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1897385925&bcrumb=Y&oapc=36&oas=DguVUeBwCSv8Qt-CqmW4vw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!l6MskrhP8325MrZ9rTENPQ%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1897385925&bcrumb=Y&oapc=36&oas=DguVUeBwCSv8Qt-CqmW4vw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!l6MskrhP8325MrZ9rTENPQ%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1897385925&bcrumb=Y&oapc=36&oas=DguVUeBwCSv8Qt-CqmW4vw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!l6MskrhP8325MrZ9rTENPQ%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1897385925&bcrumb=Y&oapc=36&oas=DguVUeBwCSv8Qt-CqmW4vw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!l6MskrhP8325MrZ9rTENPQ%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1897385925&bcrumb=Y&oapc=36&oas=DguVUeBwCSv8Qt-CqmW4vw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!l6MskrhP8325MrZ9rTENPQ%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1897385925&bcrumb=Y&oapc=36&oas=DguVUeBwCSv8Qt-CqmW4vw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!l6MskrhP8325MrZ9rTENPQ%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1897385925&bcrumb=Y&oapc=36&oas=DguVUeBwCSv8Qt-CqmW4vw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!l6MskrhP8325MrZ9rTENPQ%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1897385925&bcrumb=Y&oapc=36&oas=DguVUeBwCSv8Qt-CqmW4vw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!l6MskrhP8325MrZ9rTENPQ%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1897385925&bcrumb=Y&oapc=36&oas=DguVUeBwCSv8Qt-CqmW4vw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25586&tradingPartnerId=37867&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1897385925&oapc=37&oas=mtb2enojjJOmiPD_BoQZxg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25586&tradingPartnerId=37867&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1897385925&oapc=37&oas=mtb2enojjJOmiPD_BoQZxg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25586&tradingPartnerId=37867&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1897385925&oapc=37&oas=mtb2enojjJOmiPD_BoQZxg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25586&tradingPartnerId=37867&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1897385925&oapc=37&oas=mtb2enojjJOmiPD_BoQZxg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!l6MskrhP8325MrZ9rTENPQ%7D&bid_number=%7B!!y2r1dWC6lCgOkngLJXt1Fg%7D&_ti=1897385925&oapc=37&oas=qQpCSn6J3uy0cad9HvyS-w..
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Όπου ΟΠmin = το συνολικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς με την μικρότερη τιμή  

 

Και ΟΠi = το συνολικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς i, το οποίο αποτελεί τον 

Τελικό Βαθμό Οικονομικής Αξιολόγησης 

 

Δηλαδή: 

 

ΤΒΑ = (100*0,8) +(100*0,2) = 80 + 20 =100 

 

Συνεπώς 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. 22691/4-06-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. την  υποβληθείσα προσφορά  

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. το από 01-07-2021 Πρακτικό 1 αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών / 

τεχνικής προσφοράς, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ 174/2021 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής 

 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 

Την ανάδειξη της Ένωσης Εταιρειών «OPTIMUM VALUE ΑΕ – ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ 

ΕΛΕΝΗ» ως προσωρινής  αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ», η οποία 

προσέφερε το ποσό των 697.752,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την παροχή της ανωτέρω 

υπηρεσίας, 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. Τσιμπλάκης Μιχαήλ 

Ευαγγελία Χατζηνάκη         

 

 

             2. Μανταφούνης Δημήτριος  
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω καθώς και: 

 
1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
2. 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  
3. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του 
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οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού». 

4. Τις υπ’ αριθ. 108/12-04-2021 & 109/12-04-2021 αποφάσεις Δημάρχου, με τις 
οποίες τροποποιεί τις υπ’ αριθμ. 243/2020 και 108/2021 προηγούμενες 
αποφάσεις ορισμού Αντιδημάρχων στο Δήμο Μυκόνου και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων. 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30-08-2021 59ης 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ του ΥΠΕΣ. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 4412/2016. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

 
 
Α. Εγκρίνει το από 01/09/2021 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου 
Μυκόνου σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας  με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ». 
 
 
Β.  Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση της υπηρεσίας  με τίτλο: 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» την Ένωση Εταιρειών «OPTIMUM VALUE ΑΕ – 
ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ» με ΑΦΜ: 998473291 και 142212131 αντίστοιχα, διότι η 
προσφορά της κρίνεται συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής,  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, έναντι του ποσού των :  697.752,00 € πλέον ΦΠΑ 24% . 
 
 
Β.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Ν. Γκέλος και Κ. Σαμψούνη. 
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 187/2021. 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                     ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  
                                                                              ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                              ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  
                     Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 08/09/2021                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς  


