
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.588/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 44/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:   Έγκριση  πρακτικού-1  διενέργειας του  δημόσιου  ηλεκτρονικού  ανοικτού
διαγωνισμοί του έργου:«Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο
Πρέβεζας» 
 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)

η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.60249/22.09.2020, ύστερα από

την  αρ.πρωτ.20187/16-10-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Αργυρός Λεωνίδας    -    Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Ροπόκης Ευάγγελος  -  Τακτικό μέλος
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος 3. Νίτσας Γεώργιος   -     Τακτικό μέλος
     4. Κουμπής  Γρηγόρης     - Τακτικό μέλος
     5. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
     6. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  

   

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο   Αντιπρόεδρος εισηγούμενος  το 110 θέμα  παρουσίασε  την  εισήγηση  της   επιτροπής
διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ν.Βασιλείου), που έχει ως εξής: 

 «...Σας  υποβάλλουμε  το  πρακτικό  -1  διενέργειας του  δημόσιου  ηλεκτρονικού  ανοικτού

διαγωνισμού του έργου:«Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

και παρακαλούμε για την έγκρισή του.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα      12 / 10 / 2020
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

Σήμερα την 12η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στην Πρέβεζα η παρακάτω

επιτροπή που έχει ορισθεί με την 42/2020 Α.Ο.Ε:

α) Ιωάννου Ευαγγελία

β) Βασιλείου Νικόλαος

γ) Αλισανδράτος Γεώργιος

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας

για  την  διενέργεια  του  δημόσιου  ηλεκτρονικού  ανοικτού  διαγωνισμού  με  τίτλο  Πιλοτικές

ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας, σύμφωνα με την υπ' αριθ.

16827/04-09-2020 διακήρυξη.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν οι παρακάτω εταιρείες:

α/α Επωνυμία ΑΦΜ

1 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.

999566850

2 CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ

δεν

αναφέρθηκε

Α. Εξέταση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Κατά  την εξέταση  των δικαιολογητικών  συμμετοχής  των  διαγωνιζομένων  διαπιστώθηκαν  τα

εξής:
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α/α Επωνυμία Περιεχόμενο Φακέλου

1 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.

α)  ΤΕΥΔ σωστά  συμπληρωμένο  σύμφωνα  με

τις απαιτήσεις της παρ. 2.4.3.1 της διακήρυξης

β)  Εγγυητική  επιστολή  υπ'  αριθ.

030/390/09.09.2020 της  Τράπεζας

Ηπείρου, ύψους 3.260,00 €

γ)  ΤΕΥΔ  της  εταιρείας  Incinity  s.r.o.  σωστά

συμπληρωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της

παρ. 2.4.3.1 της διακήρυξης

δ) ΤΕΥΔ της εταιρείας ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ

σωστά  συμπληρωμένο  σύμφωνα  με  τις

απαιτήσεις της παρ. 2.4.3.1 της διακήρυξης

ε)  ΤΕΥΔ  της  εταιρείας  ΛΥΣΕΙΣ  ΕΥΦΥΩΝ

ΠΟΛΕΩΝ Α.Ε. σωστά συμπληρωμένο σύμφωνα

με  τις  απαιτήσεις  της  παρ.  2.4.3.1  της

διακήρυξης

2 CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY 

PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

δεν προσκόμισε κανένα δικαιολογητικό

Επιπλέον  των  ανωτέρω,  η  εταιρεία  DOTSOFT  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ  ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  Α.Ε. προσκόμισε  και  τα  εξής  νομιμοποιητικά

έγγραφα:

α/α Είδος εγγράφου

1 Γενικό  Πιστοποιητικό  υπ'  αριθ.  1188163.1739053/23-09-2020 του

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

2 Έγγραφο  υπ'  αριθ.  3100/21-03-2013 της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας

προς το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης περί ανάκλησης και διαβίβασης δεδομένων της

εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3 Πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης  υπ'  αριθ.  1188163.1739054/23-09-

2020 του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

4 Ανακοίνωση  υπ'  αριθ.  1949014/31-03-2020 καταχώρησης  της  εταιρείας  στο

Γ.Ε.ΜΗ.

5 Καταστατικό της εταιρείας

6 Πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης  υπ'  αριθ.  1178160.1725448/16-09-

2020 του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., της εταιρείας Λύσεις

Ευφυών Πόλεων Α.Ε.
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α/α Είδος εγγράφου

7 Ανακοίνωση  υπ' αριθ.  1432465/06-11-2018 καταχώρησης της εταιρείας  Λύσεις

Ευφυών Πόλεων Α.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ.

8 Γενικό  Πιστοποιητικό  υπ'  αριθ.  1130681.1653243/13-07-2020 του

Επιμελητηρίου  Θεσσαλονίκης  /  Υπηρεσία  Γ.Ε.ΜΗ.,  της  εταιρείας  Λύσεις  Ευφυών

Πόλεων Α.Ε.

9 Έγγραφο υπ' αριθ. 17/2780/14-03-2013 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

προς το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης περί ανάκλησης και διαβίβασης δεδομένων της

εταιρείας ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α.Ε. στο Γ.Ε.ΜΗ.

10 Καταστατικό της εταιρείας  ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α.Ε.

με το οποίο τροποποιείται η επωνυμία της εταιρείας σε ΛΥΣΕΙΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Α.Ε.

11 Πιστοποιητικό  μητρώου  επιχειρήσεων  υπ'  αριθ.  4148/23-09-2020 του

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

12 Πιστοποιητικό υπ' αριθ. 53399/14-01-2020 του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης της

εταιρείας ΛΥΣΕΙΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Α.Ε.

Με  βάση  τα  ανωτέρω  η  επιτροπή  διαπιστώνει  ότι  η συμμετέχουσα  εταιρία  με  επωνυμία

CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δεν προσκόμισε

κανένα  από  τα  απαιτούμενα  από  την  παρ.  2.4.3.1  της  διακήρυξης  έγγραφα  και  συνεπώς

αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού. Κατά συνέπεια η διαδικασία του διαγωνισμού θα

συνεχιστεί  με  μοναδική  διαγωνιζόμενη  την  εταιρεία  με  επωνυμία  DOTSOFT

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Α.  Εξέταση των Τεχνικών Προσφορών

Κατά την εξέταση των τεχνικών προσφορών της διαγωνιζομένης διαπιστώθηκαν τα εξής:
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α/α Επωνυμία Περιεχόμενο Φακέλου

1 DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.

α) Τεχνική  Προσφορά  δομημένη  σύμφωνα

με  τις  απαιτήσεις  της  παρ.  2.4.3.2  της

διακήρυξης  με  το  περιεχόμενο  να

ανταποκρίνεται  πλήρως  στις  απαιτήσεις  και

προδιαγραφές του διαγωνισμού

β) Δημοσιευμένοι  ισολογισμοί  για  τα  έτη

2016, 2017 και 2018

γ) Πίνακας συναφών έργων και αποδεικτικά

καλής εκτέλεσης αυτών

δ) Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

του οργανισμού QMSCERT σε ισχύ

ε) Πιστοποιητικό  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO

14001:2015 του οργανισμού  QMSCERT  σε

ισχύ

στ) Πιστοποιητικό  ISO/IEC  27001:2013

του οργανισμού QMSCERT σε ισχύ

ζ) Πιστοποιητικό  ΕΛΟΤ 1435:2009 του

οργανισμού QMSCERT σε ισχύ
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α/α Επωνυμία Περιεχόμενο Φακέλου

2 Incinity s.r.o. α) Υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά

υπογεγραμμένη  με  ημερομηνία

01/10/2020 με την οποία δηλώνει ότι θα

παρέχει  στην  διαγωνιζόμενη  εταιρεία  την

προμήθεια της πλατφόρμας έξυπνης πόλης

β) Υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά

υπογεγραμμένη  με  ημερομηνία

01/10/2020 με την οποία δηλώνει ότι (α)

αποδέχεται  και  δεσμεύεται  να  συνεργαστεί

με τη διαγωνιζόμενη εταιρεία μέχρι το τέλος

της  σύμβασης  (β)  θα  διαθέσει  όλους  τους

απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση του

έργου  (γ)  αποδέχεται  τους  όρους  του

διαγωνισμού  (δ)  διαθέτει  τις  απαραίτητες

ικανότητες (ε)  πληρεί  τα κριτήρια επιλογής

και  δεν  συντρέχουν  γι'  αυτήν  οι  λόγοι

αποκλεισμού  των  άρθρων  73  και  74  του

Ν.4412/2016.

γ) Υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά

υπογεγραμμένη  με  ημερομηνία

01/10/2020 με την οποία δηλώνει ότι (α)

οι πληροφορίες του πίνακα έργων της είναι

ακριβείς  και  αληθείς  (β)  τα  έγγραφα  που

περιλαμβάνονται  στην  προσφορά  της

διαγωνιζομένης είναι ακριβή αντίγραφα των

πρωτοτύπων

δ) Υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά

υπογεγραμμένη  με  ημερομηνία

01/10/2020 με την οποία δηλώνει ότι (α)

αποτελεί  την  εταιρεία  κατασκευής  της

πλατφόρμας  Invipo  (β)  η  διαγωνιζόμενη

εταιρεία  τον  εξουσιοδοτημένο  συνεργάτης

της στην Ελλάδα

ε) Πίνακας συναφών έργων και αποδεικτικά

καλής εκτέλεσης αυτών
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α/α Επωνυμία Περιεχόμενο Φακέλου

3 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΥΣ α) Υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά

υπογεγραμμένη  με  ημερομηνία

05/10/2020 με την οποία δηλώνει ότι (α)

αποδέχεται  και  δεσμεύεται  να  συνεργαστεί

με τη διαγωνιζόμενη εταιρεία μέχρι το τέλος

της  σύμβασης  (β)  θα  διαθέσει  όλους  τους

απαραίτητους  πόρους  και  διαθέτει  τις

απαραίτητες ικανότητες για την εκτέλεση του

έργου  (γ)  αποδέχεται  τους  όρους  του

διαγωνισμού

β) Υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά

υπογεγραμμένη  με  ημερομηνία

05/10/2020 με  την  οποία  δηλώνει  ότι

πληρεί  τα  κριτήρια  επιλογής  και  δεν

συντρέχουν γι' αυτήν οι λόγοι αποκλεισμού

των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.

γ) Ιδιωτικό  συμφωνητικό  με  ημερομηνία

05/10/2020 μεταξύ  αυτής  και  της

διαγωνιζομένης  εταιρείας  με  το  οποίο

συμφωνείται  η μεταξύ τους συνεργασία για

την εκτέλεση του έργου
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α/α Επωνυμία Περιεχόμενο Φακέλου

4 ΛΥΣΕΙΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Α.Ε. α) Υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά

υπογεγραμμένη  με  ημερομηνία

05/10/2020 με την οποία δηλώνει ότι (α)

αποδέχεται  και  δεσμεύεται  να  συνεργαστεί

με τη διαγωνιζόμενη εταιρεία μέχρι το τέλος

της  σύμβασης  (β)  θα  διαθέσει  όλους  τους

απαραίτητους  πόρους  και  διαθέτει  τις

απαραίτητες ικανότητες για την εκτέλεση του

έργου  (γ)  αποδέχεται  τους  όρους  του

διαγωνισμού

β) Υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά

υπογεγραμμένη  με  ημερομηνία

05/10/2020 με  την  οποία  δηλώνει  ότι

πληρεί  τα  κριτήρια  επιλογής  και  δεν

συντρέχουν γι' αυτήν οι λόγοι αποκλεισμού

των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.

γ) Ιδιωτικό  συμφωνητικό  με  ημερομηνία

05/10/2020 μεταξύ  αυτής  και  της

διαγωνιζομένης  εταιρείας  με  το  οποίο

συμφωνείται  η μεταξύ τους συνεργασία για

την εκτέλεση του έργου

δ) Πίνακας συναφών έργων και αποδεικτικά

καλής εκτέλεσης αυτών

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή διαπιστώνει ότι η συμμετέχουσα προσκόμισε τα απαιτούμενα

από την παρ. 2.4.3.2 της διακήρυξης έγγραφα και συνεπώς η προσφορά της γίνεται δεκτή.

Κατόπιν αυτού η επιτροπή προχωρά στην βαθμολόγησή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.

2.3.2 και 3.1.2 της διακήρυξης.

Τα μέλη της επιτροπής βαθμολογούν την προσφορά της ως εξής:

Κριτήριο Περιγραφή
Συντελεστής

βαρύτητας

Βαθμολογία

κριτηρίου
Τεκμηρίωση

Κ1

Ορθότητα αντίληψης του 

προσφέροντος για το

αντικείμενο και τις 

απαιτήσεις της σύμβασης

10% 100

Η προσφορά της 

εταιρείας καλύπτει  τις 

απαιτήσεις της 

διακήρυξης
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Κριτήριο Περιγραφή
Συντελεστής

βαρύτητας

Βαθμολογία

κριτηρίου
Τεκμηρίωση

Κ2

Κάλυψη των απαιτήσεων 

εξοπλισμού, εφαρμογών 

και

λογισμικού

30% 150

Η εταιρεία προσφέρει 

επιπλέον των ελαχίστων 

παραδοτέων και τα εξής:

(α) Οργάνωση 

εκδήλωσης ενημέρωσης 

για τα αποτελέσματα του 

έργου

(β) Υπηρεσίες προώθησης

του συστήματος – έργου 

με χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης 

(γ) Υπηρεσίες 

δημιουργίας ενός Promo 

Video

Κ3

Οργάνωση, Διοίκηση, 

Πληρότητα ομάδας έργου

Αναδόχου

15% 100

Η προσφορά της 

εταιρείας καλύπτει  τις 

απαιτήσεις της 

διακήρυξης

Κ4

Υπηρεσίες Τεχνικής 

Υποστήριξης και 

εγγύησης μετά την

ολοκλήρωση του έργου

15% 100

Η προσφορά της 

εταιρείας καλύπτει  τις 

απαιτήσεις της 

διακήρυξης

Κ5

Ανάλυση - εξειδίκευση 

της καταλληλόλητας και

αποτελεσματικότητας της

προτεινόμενης

μεθοδολογίας υλοποίησης

και των απαραίτητων

εργαλείων υποστήριξης 

της

15% 100

Η προσφορά της 

εταιρείας καλύπτει  τις 

απαιτήσεις της 

διακήρυξης
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Κριτήριο Περιγραφή
Συντελεστής

βαρύτητας

Βαθμολογία

κριτηρίου
Τεκμηρίωση

K6

Ανάλυση του 

αντικειμένου της 

σύμβασης σε ενότητες

εργασιών και σύνδεσή 

τους με τα ελάχιστα

απαιτούμενα παραδοτέα 

και το χρονοδιάγραμμα 

που

περιγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές

15% 100

Η προσφορά της 

εταιρείας καλύπτει  τις 

απαιτήσεις της 

διακήρυξης

ΣΤΠ1 = 0,10 x 100 + 0,30 x 150 + 0,15 x 100 + 0,15 x 100 + 0,15 x 100 + 0,15 x 100 =
115

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται:

α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού,
β)  τον  αποκλεισμό  της  εταιρείας  CLOUDPRINT  DIGITAL  AND  DISPLAY  PRODUCTS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ με  email  m.tsiliki@cloudprint.gr,  μη  κατατειθεμένων  των  λοιπών
στοιχείων  της  εταιρείας,  λόγω  μη  υποβολής  κανενός  από  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  της
διακήρυξης,
γ)  την  έγκριση  της  βαθμολογίας  και  την  συνέχιση  του διαγωνισμού  μόνο  για  την εταιρεία
DOTSOFT  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ  ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α.Ε. με ΑΦΜ 999566850, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην διεύθυνση Β. Πάροδος
Εμμ.  Παππά  16,  Τ.Κ.  57010,  Θεσσαλονίκη,  τηλ.  694-5313949,  email
tasos.manos@gmail.com

Η Επιτροπή 

1. Ιωάννου Ευαγγελία

2. Βασιλείου Νικόλαος

3. Αλισανδράτος Γεώργιος

 

      Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρος και έλαβε υπόψη της,

-τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
-την εισήγηση της επιτροπής 
-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
-την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.60249/22.09.2020,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει το πρακτικό -1 διενέργειας του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του
έργου:«Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας».

2.  Αποκλείει  την  εταιρεία  CLOUDPRINT  DIGITAL  AND  DISPLAY  PRODUCTS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ με  email  m.tsiliki@cloudprint.gr,  μη  κατατεθειμένων  των  λοιπών
στοιχείων  της  εταιρείας,  λόγω  μη  υποβολής  κανενός  από  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  της
διακήρυξης.

3.  Εγκρίνει την βαθμολογία και την συνέχιση του διαγωνισμού μόνο για την εταιρεία DOTSOFT
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε. με ΑΦΜ
999566850, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην διεύθυνση Β. Πάροδος Εμμ. Παππά
16, Τ.Κ. 57010, Θεσσαλονίκη, τηλ. 694-5313949, email tasos.manos@gmail.com.

4.  Κατά  της  παρούσας  απόφασης  μπορεί  να  ασκηθεί  προδικαστική  προσφυγή,  από  τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 3.4 της
διακήρυξης).

      
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  588/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                       ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

mailto:tasos.manos@gmail.com
ΑΔΑ: 6ΝΘΘΩΞΧ-9ΡΗ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

		2020-10-23T11:30:38+0300
	Athens




