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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 19/24-05-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  107/2022         
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας 
Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά την από 20/05/2022 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής  κου 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. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
5. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Απόντες:  
 

1. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (δικαιολ. απών) 
 

 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 05ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Ο.Ε.: 
 
 

• την  υπ’ αριθ. ΑΑΥ 483/2021 με την οποία διατέθηκε πίστωση σε βάρος των 

ΚΑ 30- 6117.0007 σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Περί έγκρισης Πρακτικού 3 
της Επιτροπής Διαγωνισμών για την 
κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Δημόσιου 
Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσία 
Γεωπληροφοριακού συστήματος 
καταγραφής στοιχείων υποδομής και 
πλατφόρμας καταγραφής βλαβών οδικού 
δικτύου». 
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ποσών μηδέν (0) € καθώς και των αντίστοιχου ΚΑ 30-6117.0007 σε βάρος 

του προϋπολογισμού 2022 ποσού 173.600€ (Αρ. Μητρώων Δέσμευσης 1) 

(ΑΔΑM: 21REQ009880750, ΑΔΑ:ΨΚΒΣΩΚΚ-548)  

 

• την με αριθμ. 288/2021 (ΑΔΑ : 91Θ2ΩΚΚ-88Ψ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν  η υπ’ αριθ. 53/2021 μελέτη της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου και καταρτίστηκαν οι 

όροι διακήρυξης του πιο πάνω ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού. 

• Την αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ, με ΑΔΑΜ: 21PROC009886550 2021-12-31 με την οποία ορίστηκε 
ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η  01/02/2022 13:00:00 

 

• την με αριθ. πρωτ. 330/12-01-2022 περιληπτική διακήρυξη, η οποία 
αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ: 6ΣΛΥΩΚΚ-ΙΝ0, ανακοινώθηκε στο 
δημόσιο διαδικτυακό τόπο μας (www.mykonos.gr) δημοσιεύθηκε, σύμφωνα 
με το Νόμο, στις εφημερίδες «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» και «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ» 
(ημερήσιες) και «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» (εβδομαδιαία). 

 

• Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού προέβη στην 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών των 

συμμετεχόντων, στον με συστημικό αριθμό 153709  ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό.  

Ακολούθως, αφού αξιολόγησε τα δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνικές 

προσφορές, συνέταξε και υπέβαλε προς έγκριση στην Ο.Ε., το πρακτικό Νο 

1. Στη συνέχεια, η Ε.Δ. προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των συμμετεχόντων που έγιναν δεκτοί με το πρακτικό Νο 1 

και συνέταξε και υπέβαλλε για έγκριση στην Ο.Ε. το πρακτικό Νο 2. Τα 

πρακτικά Νο 1 & 2 η Ο.Ε. ενέκρινε με τη με αρ. 37/2022 απόφασή της, την 

οποία παραθέτουμε αυτούσια και έχει ως εξής: 

 
Στη Μύκονο σήμερα την 15η του μηνός Μαρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη 
και ώρα 16:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική 
Επιτροπή, μετά την από 13/03/2022 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:                   

7. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος  
8. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος 
9. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
10. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
11. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 



3 

 

12. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
13. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Απόντες:  
 
(Ουδείς) 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε.: 
 

1. Το από 03/02/2022 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου, 
το οποίο έχει ως εξής: 

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

ΕΤΟΥΣ 2022 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

 

Στη Μύκονο, σήμερα την 3η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε 

η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 2/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Μυκόνου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν 

στον υπ. Αριθ. Συστήματος  Ηλεκτρονικού  Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 153709 σύμφωνα 

με την με ΑΔΑΜ: 21PROC009886550 2021-12-31 διακήρυξη, οι όροι της οποίας 

καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 288/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Μυκόνου για την επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» συνολικού ενδεικτικού 

προυπολογισμού140.000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ24%  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  
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ως άνω απόφαση της  Ο.Ε και  την ως άνω  Διακήρυξη 

για την επιλογή Αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

««ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»"  

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ24% και το νομικό πλαίσιο που 

διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής  

 

 

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

01/02/2022 13:00:00,  και  
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η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  η 3/2/2022 και ώρα 10:00 

Πμ., σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1. της διακήρυξης. 

Κατόπιν των ως άνω  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 153709 και διαπίστωσε ότι 

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

αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό η  κάτωθι προσφορά  από τον 

παρακάτω υποψήφιο:   

Προμηθευτής  
   Κατάσταση   Χρόνος τιμής προσφοράς   

CONSORTIS GEOSPATIAL ΕΕ     Ενεργός  28/01/2022 14:27:13  

 

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

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια  τα μέλη  καταχώρησαν σε ειδική 

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

κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί η υποβληθεισα  προσφορά. Αμέσως 

μετά την παραπάνω διαδικασία, η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»  με 

αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της προσφοράς. 

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν 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 είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α 

συστήματος : 

Προμηθευτής  
  Προσφορά Κατάσταση  Χρόνος τιμής προσφοράς   

CONSORTIS GEOSPATIAL ΕΕ    266412 Ενεργός  28/01/2022 14:27:13  

 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των  υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - 

Τεχνική προσφορά» των προσφορών των   συμμετεχόντων 

Καταρχάς , η Ε.Δ. προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα των υποβληθέντων εγγυητικών 

επιστολών προέβη σε έλεγχο εγκυρότητας αυτών ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του 

ΤΜΕΔΕ και διαπίστωσε την ισχύ και την εγκυρότητά των κάτωθι εγγυητικών επιστολών. 

 

 

Α/Α Επωνυμία 

Προσφέροντα 
Αρ. 

Εγγυητικής 
Πιστωτικό 

Ίδρυμα 
Εγκυρότητα 

Εγγυητικής 

266412 
CONSORTIS 

GEOSPATIAL Ε Ε. 
e-136394 ΤΜΕΔΕ Ναι 

266412 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. 

ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε 

e-136399 ΤΜΕΔΕ Ναι 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της 

συμμετέχουσας και αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς της  η επιτροπή παρατήρησε 

ότι περιελάμβανε τους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης του συστήματος και επισυναπτόμενα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά δικαιολογητικά. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 σελ  33 της διακήρυξης και την σχετική νομοθεσία (Υπ.Απ. 

166278 , ΦΕΚ Β 2813/30-06-2021 άρθρο 12) δεν υφίσταται υποχρέωση να προσκομιστούν 

εντύπως έγγραφα ή δικαιολογητικά εφόσον είναι όλα ψηφιακά πιστοποιημένα σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.  

Πιο αναλυτικά:  Τα έγγραφα ήταν όλα ψηφιακά υπογεγραμμένα, η εγγυητική επιστολή είχε 

εκδοθεί ηλεκτρονικά συνεπώς εμπίπτει στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2.2.2.1 της 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B%21%21CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7b!!CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7d&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B%21%21CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B%21%21CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6089&tradingPartnerId=22545&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2015961137&oapc=13&oas=kt0EU0dI_y0r2qVzmV64Tg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B%21%21CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7b!!CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7d&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B%21%21CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B%21%21CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B%21%21CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6089&tradingPartnerId=22545&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2015961137&oapc=13&oas=kt0EU0dI_y0r2qVzmV64Tg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7D&bid_number=%7B%21%21s2fhCI4HQOQKKoDcodG7Fw%7D&_ti=2015961137&oapc=13&oas=kVnUJb4D3srYQuIj52lfYA..
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διακήρυξης. Τέλος οι ΥΔ εξωτερικών συνεργατών είχαν εκδοθεί μέσο gov.gr ( Υπ.Απ. 166278 

άρθρο 12 περ. γ) 

Στη συνέχεια προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της συμμετέχουσας και  

εξέτασε αναλυτικά την τεχνική προσφορά της  σε σχέση με τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στη μελέτη της υπηρεσίας καθώς και στα 

σχετικά εδάφια της διακήρυξης.  

Συγκεκριμένα εξετάστηκαν αναλυτικά:  

1. Όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που η συμμετέχουσα επισύναψε μέσω του συστήματος στην 

προσφορά της  

2. Το ηλεκτρονικό αρχείο της τεχνικής προσφοράς. 

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

προσφοράς  της ως κατωτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη σύμφωνα 

με την  οποία αναφέρεται  

 Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης 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 προσφοράς67 . 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. Η 

συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : Τ= 

σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που 

δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. Συνολική βαθμολόγηση προσφορών Η Υπηρεσία θα 

ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών κριτηρίων 

αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων Οικονομικών Προσφορών. Ο 

Συντελεστής Βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται 80% και της 

Οικονομικής Προσφοράς σε 20%. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη τιμή 

(Α) της σχέσης: 

Α = σΤx (T/Tmax) + σox (Οmin/Ο) 

όπου: T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 

Tmax= Συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς, 

Οmin = τιμή χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, 

Ο = τιμή οικονομικής προσφοράς, 

σΤ = Συντελεστής βαρύτητας τεχνικής προσφοράς, ποσοστό επί τοις εκατό, (80%) 

σΟ = Συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς, ποσοστό επί τοις εκατό, (20%) 

Το άθροισμα των δύο συντελεστών βαρύτητας ισούται με εκατό (100). 

Βάσει των ανωτέρω τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ως εξής:  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣ

ΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Σ 

Κ1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σ(K1) 70% 

K1.1 Η ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου και των 

απαιτήσεων της σύμβασης από τον οικονομικό φορέα, η 

επιτυχής επισήμανση προβλημάτων κατά την υλοποίηση 

και η διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυση 

τους. 

30% 
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K1.2 Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και 

αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης και η 

ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε 

ενότητες εργασιών και σύνδεση τους με τα ελάχιστα 

απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα που 

περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές αυτού 

40% 

Κ2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Σ(Κ2) 30% 

Κ2.1 Επάρκεια στη σύνθεση των ειδικοτήτων για την κάλυψη 

των απαιτήσεων της υπηρεσίας, κατάρτιση και 

αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και διοίκησης της 

Ομάδας Έργου, καθώς και η επάρκεια και σαφήνεια 

κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου. 

30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                                                   

100% 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω όσον αφορά το Κριτήριο 1  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1  

Έγινε εκτενής αναφορά στην μέθοδο τοπογραφικής αποτύπωσης και στην μεθοδολογία 

εξαγωγής πληροφορίας καθώς και αναλυτική περιγραφή των τεχνολογιών και λειτουργιών του 

προσφερόμενου πληροφοριακού συστήματος που θα καλύψει τις ανάγκες της υπό ανάθεση 

υπηρεσίας και πολύ καλή περιγραφή όλων των πιθανών θεμάτων – προβλημάτων που 

αναμένεται να αντιμετωπίσει η ομάδα υλοποίησης για τα οποία δίνονται προτάσεις 

αντιμετώπισης τους. Η κάλυψη του κριτηρίου 1.1 κρίνεται άριστη.  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1.1 ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ: Κ1.1 = 118 > 100 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.2  

Πραγματοποιήθηκε επαρκής ανάλυση και εξειδίκευση της καταλληλότητας και της 

αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης της προτεινόμενης λύσης από τον 

υποψήφιο ανάδοχο. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύθηκε σε ενότητες και πακέτα 

εργασιών, πραγματοποιήθηκε σύνδεσή τους με τα παραδοτέα της σύμβασης και το 

χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, οι μηχανισμοί διασφάλισης ποιότητας και οι εσωτερικές 

διαδικασίες που φαίνεται να ακολουθούνται προσφέρουν εγγυήσεις για την συνεπή παράδοση 

του έργου. Συνεπώς η κάλυψη του κριτηρίου κρίνεται πολύ καλή. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ: Κ1.2= 110 > 100 

Όσον  αφορά το Κριτήριο 2 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1  

Η σύνθεση της ομάδας έργου αναφορικά με την επάρκεια των ειδικοτήτων που την 

απαρτίζουν, η κατάρτιση, η εμπειρία και η αποτελεσματικότητα των μελών σε επίπεδο 

οργάνωσης και διοίκησης κρίνεται πολύ καλή. Επίσης, η αναλυτική περιγραφή ρόλων και 

αρμοδιοτήτων σε συνδυασμό με την πληθώρα ατόμων στις υπο-ομάδες για την κάλυψη των 

εκάστοτε αναγκών εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα στην παρεχόμενη υπηρεσία. Τέλος, 

κατανέμονται επαρκώς και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των μελών της ομάδας έργου. Η 

κάλυψη του κριτηρίου 2.1 κρίνεται άριστη.  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ: Κ2.1= 117 > 100 

α/α Επωνυμία Προσφέροντα Κ1.1 Κ1.2 Κ2.1 Σύνολο 
T 

266412 «1. CONSORTIS GEOSPATIAL Ε Ε. με δ τ . 

CONSORTIS GEOSPATIAL και 2. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 

με δ.τ. CONSORTIS» 

118 110 117 114,5 

 

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση και βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων της τεχνικής 

προσφοράς προκύπτει η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου ως 

ακολούθως: 

Συνολική βαθμολογία: 

Τ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3 = 30%*118 + 40%*110 + 30%*117 = 35.4 + 44 + 35.1 = 114.5>100 
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Ο ορισμός ημερομηνίας της ηλεκτρονικής Αποσφράγισης της Οικονομικής Προσφοράς θα 
πραγματοποιηθεί κατά την ίδια ημέρα και ώρα 13:00  δεδομένου ότι υπήρχε μία μοναδική 
συμμετοχή και η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην 
αξιολόγηση της προσφοράς αυθημερόν .  
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 
 
2   Το από 03/02/2022 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου 
Μυκόνου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ                                      
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΕΤΟΥΣ 2022 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 
 

Στη Μύκονο, σήμερα την 3η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. συνεδρίασε η 

επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 2/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Μυκόνου, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά την οικονομική 

προσφορά  που υποβλήθηκε στον υπ. Αριθ. Συστήματος  Ηλεκτρονικού  Δημόσιου 

Ανοικτού Διαγωνισμού 153709 σύμφωνα με την με ΑΔΑΜ: 21PROC009886550 2021-12-31 

διακήρυξη, οι όροι της οποίας καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 288/2021  απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου για την επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση 

της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» 

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ24% 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  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ως άνω απόφαση της  Ο.Ε και  την ως άνω  
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Διακήρυξη για την επιλογή Αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 140.000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ24% 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  153709  
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 
01/02/2022 13:00:00,  και  
η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 3/2/2022 και ώρα 10:00 
πμ., σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1. της διακήρυξης. 
 
 
Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής που αφορούσε στον έλεγχο των δικαιολογητικών  

συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έγινε δεκτή   για τη συνέχεια 

του διαγωνισμού η προσφορά  της   εταιρείας :   

 

Προμηθευτής  
  Προσφορά Κατάσταση  Χρόνος τιμής προσφοράς   

CONSORTIS GEOSPATIAL ΕΕ    266412 Ενεργός  28/01/2022 14:27:13  

 
Δεδομένου ότι στο διαγωνισμό κατατέθηκε μία προσφορά η Επιτροπή διαγωνισμού 
προέβη την ίδια ημέρα στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση 
της τεχνικής προσφοράς και για το λόγο αυτό με το Πρακτικό 1 αποφάσισε την 
αποσφράγιση και την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς κατά την ίδια ημέρα και 
ώρα 13:00  
Κατόπιν των ως άνω στις 3/2/2022 και ώρα 13:00  η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής 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 153709   και 

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

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

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

πρόσβαση στο περιεχόμενο της   οικονομικής προσφοράς .  

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 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-Οικονομική Προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 

πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 

Επίσης, αναφορικά με το περιεχόμενο  των προσφορών  η Επιτροπή επισημαίνει ότι 

περιελάμβαναν τους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης και  τα σχετικά 

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

και έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 

CONSORTIS 

GEOSPATIAL ΕΕ  

 ΠΕΪΤΣΗ, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

266412 Ενεργός 127.200,00 28/01/2022 14:27:13 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B%21%21CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7b!!CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7d&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B%21%21CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B%21%21CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B%21%21CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=2015961137&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=11&oas=Xu1NsssbB7U_f_64tlqA3Q..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6089&tradingPartnerId=22545&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=2015961137&oapc=13&oas=kt0EU0dI_y0r2qVzmV64Tg..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21CSptOK4CiV39UVs8lX7AEw%7D&bid_number=%7B%21%21s2fhCI4HQOQKKoDcodG7Fw%7D&_ti=2015961137&oapc=13&oas=kVnUJb4D3srYQuIj52lfYA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6089&tradingPartnerId=22545&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1471140719&oapc=19&oas=CjO2HaJTeFrk4DkpQHjZlQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=6089&tradingPartnerId=22545&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1471140719&oapc=19&oas=CjO2HaJTeFrk4DkpQHjZlQ..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B%21%212IHj5skiPpR8eRIb2iflIg%7D&_ti=1471140719&oapc=19&oas=OLgLPVHqi3dL3dpEkYG9bA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B%21%212IHj5skiPpR8eRIb2iflIg%7D&_ti=1471140719&oapc=19&oas=OLgLPVHqi3dL3dpEkYG9bA..
https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21Dho7WuXO6pmi2m.iD8DxHA%7D&bid_number=%7B%21%21a-nRoZqK3JHnyHhiuL1Gug%7D&_ti=1471140719&oapc=19&oas=-4J5-m21g1kDh8NLm4vEkw..
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Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται 80% και της 

Οικονομικής Προσφοράς σε 20% σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη τιμή (Α) της σχέσης: 

Α = σΤx (T/Tmax) + σox (Οmin/Ο) 

όπου: T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 

Tmax= Συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς, 

Οmin = τιμή χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς, 

Ο = τιμή οικονομικής προσφοράς, 

σΤ = Συντελεστής βαρύτητας τεχνικής προσφοράς, ποσοστό επί τοις εκατό, (80%) 

σΟ = Συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς, ποσοστό επί τοις εκατό, (20%) 

Α = σΤx (T/Tmax) + σox (Οmin/Ο) = 80%*(114,5/114,5) + 20%*(127.200,00/127.200,00) 

= 100. 

Έτσι διαμορφώνεται ο τελικός πίνακας της βαθμολογίας: 

α/α Επωνυμία Προσφέροντα Βαθμολογία 

Τεχνικής 

Προσφοράς 

Οικονομική 

Προσφορά 

Προκύπτων 

Βαθμός 

266412 «1. CONSORTIS GEOSPATIAL Ε 

Ε. με δ τ. CONSORTIS 

GEOSPATIAL και 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. 

ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. 

CONSORTIS» 

114,5 127.200,00 100 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Τα στοιχεία του προηγούμενου πίνακα  

2. Την με ΑΔΑΜ: 21PROC009886550 2021-12-31 διακήρυξη, 
3. Την προσφορά του οικονομικού φορέα «Ένωση οικονομικών φορέων: 1. 

CONSORTIS GEOSPATIAL Ε Ε. με δ τ. CONSORTIS GEOSPATIAL και 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. 
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. CONSORTIS» και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
όπως αυτός ισχύει 
 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου: 
1. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «Ένωση οικονομικών 

φορέων: 1. CONSORTIS GEOSPATIAL Ε Ε. με δ τ . CONSORTIS GEOSPATIAL και 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. CONSORTIS» και την ανάδειξή της ως την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής, ως προσωρινού αναδόχου με προσφερόμενη τιμή 127.200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% 

(157.728,00€ με ΦΠΑ 24%) με τελικό βαθμό συνολικής προσφοράς (Α)= 100. 

2.  Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Ένωση οικονομικών φορέων: 1. 

CONSORTIS GEOSPATIAL Ε Ε. με δ τ. CONSORTIS GEOSPATIAL και 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. 

ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. CONSORTIS» ως προσωρινού αναδόχου και τη συνέχιση 

της διαδικασίας κατακύρωσης του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο (υποβολή 

δικαιολογητικών κατακύρωσης). 

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

διαδικασίας. 



10 

 

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, 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. Την με αριθ. Α.Π.: 2370/19-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου με θέμα: «Επικύρωση της υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου περί συγκρότησης και εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών Οικονομικής Επιτροπής από 09-01-2022 έως 31-12-2023». 

4. Την υπ’ αριθ. 325Α/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 
5. Την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση της ΟΕ περί εκλογής Αντιπροέδρου της Ο.Ε. 
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654/2022 (ΦΕΚ 1011/Β/04-03-2022)  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 
Α.  Εγκρίνει το Πρακτικό 1 και το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου 
Μυκόνου σχετικά με την αποσφράγιση των προσφορών που υποβλήθηκαν και με την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό της 
υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», ως αυτά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
 
 
Β.   Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα «Ένωση οικονομικών φορέων: 1. CONSORTIS 
GEOSPATIAL Ε Ε. με δ τ. CONSORTIS GEOSPATIAL και 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. 
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. CONSORTIS» ως προσωρινό ανάδοχο, για την 
υπηρεσία  με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», έναντι του ποσού των 157.728,00€ με ΦΠΑ 24%. 
 
Γ.  Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες 
ενέργειες. 
 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2022. 
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• Στη συνέχεια, δυνάμει της με αριθμ. 37/2022 απόφασης και με τη με αριθμ. 

πρωτ. 4340/17.03.2022 πρόσκληση, ο οικονομικός φορέας «Ένωση 

οικονομικών φορέων: 1. CONSORTIS GEOSPATIAL Ε Ε. με δ τ . 

CONSORTIS GEOSPATIAL και 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε με δ.τ. CONSORTIS υπέβαλε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, όλα 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης εκτός από δύο και ως εκ τούτου υπέβαλε γι 

αυτά αίτημα παράτασης μέχρι της εκδόσεως τους συνοδευόμενο από τα 

σχετικ΄αποδεικτικά έγγραφα υποβολής προς τιο αρμόδιο Πρωτοδικείο. τα 

οποία συμπλήρωσε στις 24/3/2022 (κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος).  

Ωστόσο μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης εκ μέρους της αναθέτουσας 

αρχής προκειμένου να ταχθεί σχετική προθεσμία παράτασης ο συμμετέχων 

οικονομικός φορέας με μήνυμά του μέσω της λειτουργίας υπέβαλε στις 

4/4/2022 τα υπολειπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

 

Η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συνέταξε το 

Πρακτικό Νο3, το οποίο υπέβαλε για έγκριση στην Ο.Ε., και έχει ως εξής: 

 
 
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ                                      
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 
 

Στη Μύκονο, σήμερα την 12η Απριλίου  2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. 

συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 2/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου, προκειμένου να αξιολογήσει και να 

ελέγξει τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης  που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 

Συστήματος  Ηλεκτρονικού  Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 153709 σύμφωνα με 

την με ΑΔΑΜ: 21PROC009886550 2021-12-31 διακήρυξη, οι όροι της οποίας 

καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 288/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Μυκόνου για την επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας με 

τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.000,00€ ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ24%  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: 
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1. ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, πρόεδρος επιτροπής 

2. ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντιπρόεδρος επιτροπής  

3. ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, μέλος 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 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 140.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ24% 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  153709  
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη η 01/02/2022 13:00:00,  και  
η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  η 3/2/2022 και ώρα 
10:00 Πμ., σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1. της διακήρυξης. 
 
Με την με αριθμ. 37/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  αναδείχθηκε 

προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «Ένωση οικονομικών φορέων: 1. 

CONSORTIS GEOSPATIAL Ε Ε. με δ τ . CONSORTIS GEOSPATIAL και 2. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. CONSORTIS» 

Μετά το από 17-3-2022 E-mail του χειριστή του διαγωνισμού στο σύστημα, 

ειδοποιήθηκε ο ως άνω οικονομικός φορέας με την με αριθμ. 4340/2022 πρόσκληση, 

να υποβάλει τα εν λόγω δικαιολογητικά σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, 

σύμφωνα με την συνημμένη πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω διακήρυξη.  

Στη συνέχεια με  μήνυμά της στις 24/3/2022 μέσω της λειτουργίας « Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ ο οικονομικός φορέας «Ένωση οικονομικών φορέων: 1. CONSORTIS 

GEOSPATIAL Ε Ε. με δ τ . CONSORTIS GEOSPATIAL και 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. 

ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. CONSORTIS ενημέρωσε ότι υπέβαλε όλα τα 

απαιτούμενα εκ της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης εκτός από δύο, ως εκ 

τούτου υπέβαλε για αυτά αίτημα παράτασης μέχρι της εκδόσεως τους συνοδευόμενο 

από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα υποβολής προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο.  

Ωστόσο μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής 

προκειμένου να ταχθεί σχετική προθεσμία παράτασης ο συμμετέχων οικονομικός 

φορέας με μήνυμά του μέσω της λειτουργίας υπέβαλε στις 4/4/2022 τα 

υπολειπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

Επειδή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο άρθρο 3.2 

προβλέπεται :    
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Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την 
αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από 
αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή 
τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός 
της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, 
ως ανωτέρω προβλέπεται.  
Επειδή ο ως άνω οικονομικός φορέας υπέβαλε τα ελλείποντα δικαιολογητικά πριν 
καν να του τεθεί ορισμένη προθεσμία θεωρείται ότι υπέβαλε όλα τα αιτούμενα εκ 
της διακήρυξης δικαιολογητικά εμπροθέσμως και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 102 του Ν. 4412/16 αλλά και της διακήρυξης.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού  αφού έλεγξε τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

βρήκε αυτά πλήρη.   

Κατά τα ως άνω η  επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

1.την  με ΑΔΑΜ: 21PROC009886550 2021-12-31 διακήρυξη  του Δημάρχου  

2. την  υποβληθείσα προσφορά  

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. τα Πρακτικα 1 & 2 αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών / τεχνικών 

προσφορών καθώς και οικονομικών προσφορών  

την κατακύρωση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» συνολικού ενδεικτικού 
προυπολογισμού140.000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ24%  στον οικονομικό φορέα «Ένωση 
οικονομικών φορέων: 1. CONSORTIS GEOSPATIAL Ε Ε. με δ τ . CONSORTIS 
GEOSPATIAL και 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. 
CONSORTIS» ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με προσφερόμενη τιμή 127.200,00 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ 24% ή 157.728,00€ με ΦΠΑ 24%, και τελικό βαθμό συνολικής προσφοράς (Α)= 
114.5. 
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 
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 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και: 
 

7. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
8. 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 
9. Την με αριθ. Α.Π.: 2370/19-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου με θέμα: «Επικύρωση της υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου περί συγκρότησης και εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής από 09-01-2022 έως 31-12-
2023». 

10. Την υπ’ αριθ. 325Α/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 
11. Την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση της ΟΕ περί εκλογής Αντιπροέδρου της Ο.Ε. 
12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 

Α.  Εγκρίνει το Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου 
σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία 
Γεωπληροφοριακού συστήματος καταγραφής στοιχείων υποδομής και πλατφόρμας 
καταγραφής βλαβών οδικού δικτύου». 

 
 
Β.   Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» συνολικού ενδεικτικού 
προυπολογισμού140.000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ24%  στον οικονομικό φορέα «Ένωση οικονομικών 
φορέων: 1. CONSORTIS GEOSPATIAL Ε Ε. με δ τ . CONSORTIS GEOSPATIAL και 2. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. CONSORTIS» έναντι του 
προσφερόμενου ποσού των  157.728,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

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

Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης 
της Υπηρεσίας, τη δε σχετική σύμβαση θα υπογράψει για το Δήμο ο Δήμαρχος ή ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 επ. του Ν. 4412/16. 

 
 
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2022. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ        ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
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                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                               
          
 
            Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 24/05/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 


