
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  199 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
     Στην Ερμούπολη σήμερα 2 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:30, η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14549/29-7-
2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 
4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018. 
    Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με  τα αναφερόμενα στην 
Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 43107/23-7-2022 (ΤΕΥΧΟΣ Β’ , Αρ. Φύλλου 3891), καθώς και το υπ’ αρ. 
46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα«Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 
41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)» αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους 
προσώπων.  
    Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη 
συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                          ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ   
2. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                        ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                          
3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                           
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                 
5. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Παρών στην συζήτηση, είναι και ο δημοτικός υπάλληλος Κυριακίδης Αντώνης, ως γραμματέας της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   

                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ  199 
ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. 1ο: Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση 
Αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση του 
Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης» 

Ψηφίστηκε ομόφωνα το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος λόγω της ανάγκης επίσπευσης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και της ολοκλήρωσης υπογραφής της σύμβασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. πρωτ. 
14681/01-08-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών – Αποθηκών, 
σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ''Αναβάθμιση Αστικού & περιαστικού 

περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του 

Δήμου Σύρου Ερμούπολης''. 

 Συν/να: Πρακτικό διαγωνισμού με ημερομηνία 28/07/2022. 

 

Σύμφωνα με: 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

2) το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 
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3) τους όρους της υπ΄αριθ.πρωτ. 8969/2022 Διακήρυξης 

4) την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό 552/2022 του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. 

5) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 552.    

6) το 1ο και το 2ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

7) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων 

8) την υπ’ αριθ. 12936/12-07-2022 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών 

9) τις αποφάσεις 105/2022 και 174/2022 της Οικονομικής Επιτροπής. 

   Η  επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθμόν 15/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν ο προσωρινός μειοδότης, στο πλαίσιο διενέργειας του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  (άνω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ''Αναβάθμιση Αστικού & περιαστικού 

περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του 

Δήμου Σύρου Ερμούπολης'',  προϋπολογισμού 269.390,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αριθμ. 

Πρωτ. Διακήρυξης 8969/18-05-2022) γνωμοδοτεί με το από 28-07-2022 τρίτο πρακτικό αξιολόγησης 

προς την οικονομική επιτροπή για : 

    Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα LIGHTERGO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε. ως οριστικού αναδόχου 

της ''Αναβάθμιση Αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση 

του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης'' γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

    Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.» 

2. Την με αρ. πρωτ. 14549/29-7-2022 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
την οποία το θέμα είναι εκτός ημερήσιας διάταξης. 

3. Το με αρ. πρωτ.:6386/14-2-2022 (ΑΔΑ 9Ε8ΙΟΡ1Ι-76Υ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. έτους 2022». 

4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης. 

    5. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα:  

    α) Εγκρίνει το από 28/07/2022 4ο Πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση 
Αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση του Δικτύου 
Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης» και  

    β) Αναδείξει ως οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση Αστικού & περιαστικού 
περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του 
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης» τον οικονομικό φορέα LIGHTERGO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε. με το ποσό  
των 206.192,00 € (χωρίς ΦΠΑ), καθώς κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

7. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει το από 28/07/2022 4ο Πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση 
Αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση του Δικτύου 
Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης» ως εξής : 

3Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ- 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 269.390,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 
 
Στην Σύρο, σήμερα την 28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
στα γραφεία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Διαγωνισμών Προμηθειών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμόν 15/2022 (ΑΔΑ: ΨΟΟ6ΩΗΟ-4ΙΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί μειοδότες, στο πλαίσιο 
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Αναβάθμιση αστικού & 
περιαστικού περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, προϋπολογισμού 269.390,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 8969/18-05-2022) 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Κωνσταντίνος Βαμβακούσης ΔΕ 38 Χειριστών Η/Υ ως Πρόεδρος, 

2) Μιχάλης Πρέκας ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής ως μέλος, 

3) Φλώρα Πρίντεζη ΠΕ Διοικητικού ως μέλος. 

1. Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό (30/06/22) ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της 
ανωτέρω διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της LIGHTERGO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε. ως 
προσωρινού αναδόχου της Αναβάθμισης αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – Προμήθειας νέου 
εξοπλισμού για την βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης 
 

Α/Α Ονομασία Οικονομικού Φορέα Ποσό οικονομικής προσφοράς χωρίς 
ΦΠΑ 

1 LIGHTERGO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε Ε 206.192,00 € 

 

2. Με την υπ΄αριθ. 174/2022 (ΑΔΑ 9ΙΠΝΩΗΟ-9ΔΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν το 
1ο και 2ο πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

3. Στη συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον παραπάνω προσωρινό ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 
ηλεκτρονική πρόσκληση στις 12/07/2022, με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 
2690/1999 (Α' 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα 
έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73, περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

Σύμφωνα με την διακήρυξη, τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα το αργότερο μέχρι 
την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και σε έντυπη 
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μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14) στην 
αρμόδια υπηρεσία ,σε σφραγισμένο φάκελλο ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και με απλή φωτοτυπία 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους . Η Υπεύθυνη 
Δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή. Τα δικαιολογητικά 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 Ν.4412/16. 

4. Η ανωτέρω πρόσκληση με αριθμ.πρωτ.12936/12-7-2022, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, 
κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 12/07/2022.  
 

5. Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση παρατηρήθηκε πως ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε 
ηλεκτρονικά κατά την παρακάτω ημερομηνία φάκελο των δικαιολογητικών του: 

 

Α/Α Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Ημερομηνία υποβολής 
δικαιολογητικών 

1 LIGHTERGO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε Ε 13/07/2022 

 

Συνεπώς, η κατάθεσή του ήταν εμπρόθεσμη.  

Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

Α/
Α 

Επωνυμία 
Οικονομικού 

Φορέα 

Δικαιολογητικά 

1 

LIGHTERGO 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Ε Ε 

α.1. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ 20220413 

α.1. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ 20220711 

α.1. ΠΟΙΝΙΚΟ μχ 20220815 

α.2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ LIGHTERGO 20220530 

α.2.1. ΓΕΜΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ LIGHTERGO 20220517 

α.2.1. ΓΕΜΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ LIGHTERGO 20220628 

α.2.2. TAXIS LIGHTERGO 20220713 

α.3. ΕΦΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ LIGHTERGO 20220525 

α.3. ΕΦΚΑ Ενημερότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 20220525 

α.3. ΕΦΚΑ μχ 20221124 δημ 

α.3. ΦΕ μχ 20220725 δημ 

α.3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 20220523 
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α.3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ 20220530 

α.3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ 20220627 

α.4. ΕΒΕΑ LIGHTERGO EE 20220603 

α.4. ΕΒΕΑ LIGHTERGO EE 20220711 

α.6.β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

α.7.β.2.α. signedAnnouncement 

α.7.β.2.α. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ LIGHTERGO 

α.7.β.2.α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ LIGHTERGO 20211122_signed_signed 

α.7.β.2.α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΜΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 20211129 

α.7.β.2.β. ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ LIGHTERGO 20220517 

α.7.β.2.β. ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ LIGHTERGO 20220628 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ_signed 

 

6. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε κατάθεση φυσικού φακέλου στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

7. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά είναι πλήρη και 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονταν στο άρθρο 16 της διακήρυξης. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 
 την υπ’ αριθ. 8969/18-05-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 22PROC010573821), 
 το υπ’ αριθμ. 6234/2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010349679) Τεκμηριωμένο Αίτημα που καταχωρήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 552/2022 (ΑΔΑ: ΨΘΒ6ΩΗΟ-Σ47 & ΑΔΑΜ: 
22REQ010408391) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, 

 τις υποβληθείσες προσφορές, 
 τα υπ΄αριθ. 1o & 2ο πρακτικά αποσφράγισης, 
 την υπ’ αριθ. 174/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ο 

προσωρινός ανάδοχος της προμήθειας, 
 την υπ’ αριθ. 12936/12-07-22 πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών, 
 τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος,  

 

Προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Α. Να κατακυρωθεί η Αναβάθμιση αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού 
για την βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης ως ακολούθως: 

Α/Α Ονομασία Οικονομικού Φορέα Ποσό οικονομικής προσφοράς χωρίς 
ΦΠΑ 

1 LIGHTERGO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε Ε 206.192,00 € 

γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

ΑΔΑ: Ψ93ΙΩΗΟ-ΗΞ7



Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 

 

 

 

Β. Αναδεικνύει ως οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση Αστικού & περιαστικού 
περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του 
Δήμου Σύρου – Ερμούπολης» τον οικονομικό φορέα LIGHTERGO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε. με το ποσό  
των 206.192,00 € (χωρίς ΦΠΑ), καθώς κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης  

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                 ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                                 

                                                                                                                                                                        
ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 

                                                                                
                                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   
          ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                 ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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