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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
Στην Ερμούπολη σήμερα 8 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
4599/3-3-2023 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 μεικτή, σύμφωνα με  τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ ΓΠ. 
οικ. 11991/24-2-2023 (ΤΕΥΧΟΣ Β’ , Αρ. Φύλλου 1076), 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                                                                                                                                                    

3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 

4. ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

6. ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Παρούσα στην συζήτηση, είναι και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την “Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της πράξης 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ» 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αριθμ. πρωτ. 
4586/3-3-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών-Αποθηκών, 
σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 

έξυπνης πόλης» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης ΑΝΟΙΚΤO ΚΕΝΤΡO ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ. 

Συν/να: Πρακτικό διαγωνισμού με ημερομηνίες 30/01/2023 & 07/02/23. 
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Σύμφωνα με: 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

2) το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 

3) τους όρους της υπ΄αριθ.πρωτ. 24050/22-12-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου 

(ΑΔΑΜ:22PROC011886738) 

4) την υπ’ αριθ. 1.404/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 22REQ011861254, ΑΔΑ 6ΝΡ0ΩΗΟ-

Ρ3Η). 

5) το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

6) τις υποβληθείσες προσφορές και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων 

7) την με αριθμό 358/2022 (Α∆Α: Ω25ΩΩΗΟ-4ΙΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την  συγκρότηση 

της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που 

αναφέρονται στην μελέτη, τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού και τη σύνταξη της διακήρυξης για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης ΑΝΟΙΚΤO 

ΚΕΝΤΡO ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ. 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 358/2022 (ΑΔΑ:Ω25ΩΩΗΟ-4ΙΓ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης ΑΝΟΙΚΤO 

ΚΕΝΤΡO ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ.: 5037532), (Αριθμ. Διακήρυξης 24050/22-12-2022), η οποία έλαβε 

τον 180065 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC011886738 γνωμοδοτεί με το πρώτο πρακτικό 

αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για : 

1. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους 

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο 

παρόν πρακτικό: 

Α/Α Ονομασία Οικονομικού Φορέα Αριθμός 
συστήματος 

1 CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

322198 

2 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ 
ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

322006 

 

2. Την ανάδειξη της εταιρίας: «CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσό 59.481,11€ (χωρίς ΦΠΑ) ως προσωρινού αναδόχου της: «Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης ΑΝΟΙΚΤO ΚΕΝΤΡO 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ.: 5037532), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 
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2. Την με αρ. πρωτ. 4599/3-3-2023 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

3. Το με αρ. πρωτ.:3502/8-2-2023 (ΑΔΑ 6Ο1ΙΟΡ1Ι-ΤΕΩ/8-2-2023) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 288/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. 
έτους 2023». 
 
4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης. 
 
5. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα: 
α)Εγκρίνει το 1ο πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστημάτων έξυπνης πόλης», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης ΑΝΟΙΚΤO ΚΕΝΤΡO 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ.: 5037532) 
β) Αποδεχτεί τις  προσφορές που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

Α/Α Ονομασία Οικονομικού Φορέα Αριθμός 
συστήματος 

1 CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

322198 

2 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ 
ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

322006 

γ)Αναδείξει την εταιρία: «CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσό 59.481,11€ (χωρίς ΦΠΑ) ως προσωρινού αναδόχου της: 
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της 
Πράξης ΑΝΟΙΚΤO ΚΕΝΤΡO ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ.: 5037532), γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη 
χαμηλότερη τιμή. 

 
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 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

α)Εγκρίνει το από 1ο κάτωθι πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης ΑΝΟΙΚΤO 
ΚΕΝΤΡO ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ.: 5037532): 
 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στην Ερμούπολη, την 30η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου,  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 358/2022 (ΑΔΑ:Ω25ΩΩΗΟ-4ΙΓ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης 

ΑΔΑ: ΨΑΚΒΩΗΟ-5Κ8



ΑΝΟΙΚΤO ΚΕΝΤΡO ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ.: 5037532), (Αριθμ. Διακήρυξης 24050/22-12-2022), η οποία 
έλαβε τον 180065 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC011886738. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ως Πρόεδρος, 

2) ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΙΚΗ, ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ως μέλος, 

2) ΣΑΜΟΥΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ- ΑΝΝΑ, ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 16-01-2023 και ώρα 
15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 30-01-2023 και ώρα 10:00 π.μ. 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 180065 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορές. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό των προσφορών.  

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίστηκε ο φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο του. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» 
δεν αποσφραγίσθηκαν, καθώς σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε 
μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

4. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε την προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και διαπίστωσε ότι όλοι 
οι συμμετέχοντες υπέβαλαν εγγύηση συμμετοχής, είτε ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε έντυπη εγγύηση συμμετοχής προσκομίζοντας το πρωτότυπό της, 
μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού, κατά το άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης. 

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, που κατέθεσαν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά 
τους. 

6.  Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές, όπως εμφανίζονται στο σύστημα του 
ΕΣΗΔΗΣ: 

    Ονομασία Οικονομικού Φορέα Ημερομηνία  

υποβολής 
προσφοράς 

Ώρα 

υποβολής 
προσφοράς 

1 CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

16/01/2023 

 
14:14:19 

2 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 16/01/2023 13:01:47 
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ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

7. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει 
από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος: 

Α/Α Ονομασία Οικονομικού Φορέα  Αριθμός 
συστήματος 

1 

CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

322198 

2 
DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

322006 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 και 2.2.9.1 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και 
σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή 
Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 
φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούται να προσκομίσουν όσα έγγραφα μπορεί να διαπιστωθεί η εγκυρότητά 
τους ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4727/2020 στο άρθρο 24.3 παρ.1 τα έγγραφα που 
εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό 
αριθμό επαλήθευσης και εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης γι’ 
αυτό το λόγο γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημοσίου. 

Φυσικό φάκελο δικαιολογητικών υπέβαλε στο πρωτόκολλο του δήμου και παραδόθηκε 
ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας η παρακάτω εταιρεία:  

Α/Α Ονομασία Οικονομικού Φορέα Αριθμός πρωτοκόλλου 

1 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

1427/18-01-2023 
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Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον 
συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  

9. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμενοι και τα 
δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 

Α/Α Ονομασία Οικονομικού Φορέα Δικαιολογητικά  

 

1 CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

1. ΕΕΕΣ 

2. Εγγυητική Επιστολή (εκδοθείσα μέσω της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ) 

3. Πίνακας Συμβάσεων 

4. Πίνακες συμμόρφωσης 

5. Τεχνική προσφορά 

6. Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου 

7. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης 

8. Φάκελος βεβαιώσεων έργου 

9. Τεχνικά φυλλάδια εξοπλισμού 

10. Εκτύπωση Τεχνικής Προσφοράς 

2 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

1. ΕΕΕΣ 

2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 

3. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ DOTSOFT ΑΕ 

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΩΝ 

7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ 

8. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

9. ISO 

10. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

12. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 
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14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

15. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

16.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

17. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρίας DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,  προέκυψε η ανάγκη να ζητηθούν διευκρινήσεις που αφορούσαν 
στην τεχνική της προσφορά και συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μια αναντιστοιχία όσον αφορά στις 
προδιαγραφές της έγχρωμης ηλεκτρονικής πινακίδας LED. Οι διευκρινήσεις αυτές ζητήθηκαν με μήνυμα μέσα 
από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, στις 30-1-2023 και ώρα 11:06:13.  

10. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 
μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής: 

Α/Α Ονομασία Οικονομικού Φορέα Δικαιολογητικά  

 

1 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

1. Εγγυητική Επιστολή 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι το δικαιολογητικό του φακέλου ήταν σύμφωνο με τους 
όρους της διακήρυξης.  

11. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με 
την υπ’ αριθμόν 358/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης», συνήλθε εκ 
νέου στην Ερμούπολη, στα γραφεία του Δήμου, την 7η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., 
για τη συνέχιση της διαδικασίας. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ως Πρόεδρος, 

2) ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΙΚΗ, ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ως μέλος, 

2) ΣΑΜΟΥΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ- ΑΝΝΑ, ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.  

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και λαμβάνοντας υπόψη και των διευκρινίσεων που δόθηκαν (η εταιρία 
DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έδωσε 
τις απαραίτητες διευκρινήσεις με μήνυμα μέσα από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 31-1-2023 και ώρα 
16:06:32), η επιτροπή έκρινε ότι οι  φάκελοι και των δύο συμμετεχόντων ήταν πλήρεις και τα δικαιολογητικά 
ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.  

12. Η Επιτροπή αφού προχώρησε στον έλεγχο και των τεχνικών προσφορών που υπεβλήθησαν, διαπίστωσε 
ότι και οι δύο εταιρίες πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές. 
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13. Λόγω του ότι έγιναν αποδεκτές και οι δύο προσφορές, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων. 

14. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) Στη συνέχεια τα 
μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 
καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές, οι οποίες ήταν 
μέχρι τώρα «κλειδωμένες». 

15. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να 
είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά σειρά μειοδοσίας, όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): 

Α/Α Ονομασία Οικονομικού Φορέα Σύνολο προσφοράς για 
Διαγωνισμό (EUR) χωρίς ΦΠΑ 

1 CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

59.481,11  

 

2 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ 
ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

89.844,00  

Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της 
διακήρυξης.  

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 24050/22-12-2022 Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. την υπ’ αριθ. 1.404/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 22REQ011861254, ΑΔΑ 6ΝΡ0ΩΗΟ-Ρ3Η). 

5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) 
ανάληψης υποχρέωσης, 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  
1.404/2022 

6. Την 358/2022 (Α∆Α: Ω25ΩΩΗΟ-4ΙΓ) απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

1. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο 
παρόν πρακτικό: 

Α/Α Ονομασία Οικονομικού Φορέα Αριθμός 
συστήματος 

1 CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 322198 
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ 
ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

322006 

2. Την ανάδειξη της εταιρίας: «CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσό 59.481,11€ (χωρίς ΦΠΑ) ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: 
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης ΑΝΟΙΚΤO 
ΚΕΝΤΡO ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ.: 5037532), γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 

 
 
β) Αποδέχεται τις  προσφορές που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες 
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό: 

Α/Α Ονομασία Οικονομικού Φορέα Αριθμός 
συστήματος 

1 CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

322198 

2 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ 
ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

322006 

 

 

γ)Αναδεικνύει την εταιρία: «CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσό 59.481,11€ (χωρίς ΦΠΑ) ως προσωρινού αναδόχου της: 
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης», στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της 
Πράξης ΑΝΟΙΚΤO ΚΕΝΤΡO ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ.: 5037532), γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη 
χαμηλότερη τιμή. 

 
 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                                 
                                                                                                                                                                        
                                                                                ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 
          ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                   
               ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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