
 

Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

6/15 

 

Ημερομηνία :  23 Απριλίου 2015 

 

Ώρα έναρξης: 12:00΄ 

 

Ώρα λήξης    : 12:15΄ 

 

Παρόντες:  

Γιώργος Νικολέττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

Αναστάσης Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

 

 

Απόντες: 

Αβραάμ Μουλαζίμης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (Για 

προσωπικούς  λόγους) 

Αναστασία Τσόκκου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (Για 

προσωπικούς  λόγους) 

 

Παρακαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας Αν. Δημοτικός Γραμματέας, Πρακτικογράφος  

Μαρία Σπανάχη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός  

 Πρακτικογράφος. 

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τρία  από τα 

πέντε μέλη της Επιτροπής Προσφορών και ότι  πρόσκληση  σύμφωνα με τους 

κανονισμούς για την παρούσα συνεδρία έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα 

μέλη της Επιτροπής Προσφορών συμπεριλαμβανομένων των                        

κ. Α. Μουλαζίμη και  Α. Τσόκκου που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους. 

Προσκλήσεις  έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

Θέματα: 

1. Έγκριση όρων προσφορών. 

 

1.1 Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες φορτηγών οχημάτων για 

μεταφορά οικιακών αποβλήτων από χώρο που θα καθορίσει ο 

Δήμος στο Χ.Υ.ΤΥ Κόσιης. Αρ. φακ: 15.0.3/15. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους  προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με υιοθέτηση του όρου ότι η 



φόρτωση των οικιακών αποβλήτων στην κιβωτάμαξα να είναι ευθύνη του 

Δήμου. 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Υγειονομικός 

Επιθεωρητής λόγω εμπειρίας στο αντικείμενο της σύμβασης και την 

αξιολόγηση θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός 

Μηχανικός και η Δημοτική Ταμίας. 

1.2  Προμήθεια ενός καινούργιου ελκυστήρα για κοπή γρασιδιού στα 

γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου. Αρ. φακ: 15.0.9/15 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους  προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους. Επίσης αποφάσισε όπως η 

προκήρυξη γίνει αφού εγκριθεί η σχετική δαπάνη από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει ο σύμβουλος του Δήμου 

Μηχανολόγος Μηχανικός κ. Θράσος Μαχόνης και την αξιολόγηση θα 

ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και η 

Δημοτική Ταμίας. 

 

1.3 Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων ελαφράς προκατασκευής που 

θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι υγιεινής σε παραλιακές περιοχές του 

Δήμου.     Αρ. Φακ: 15.0.10/15.  

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους  προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους.  

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία λόγω 

εμπειρίας στο αντικείμενο της σύμβασης και την αξιολόγηση θα ετοιμάσουν ο 

Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική Ταμίας 

 

1.4 Προσφορές για εξασφάλιση άδειας παροχής υπηρεσιών στην 

παραλία ΚΟΝΝΟΣ που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου.    

Αρ. Φακ: 15.0.11/15. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους  προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με την προσθήκη στο    

Μέρος Γ  Τεχνικοί Όροι και Υποχρεώσεις Αναδόχου, Κρεβατάκια και 

Ομπρέλες, μετά τη λέξη … παραλίες, «ή άλλος εξοπλισμός της έγκρισης του 

Δήμου».   

Ανακοίνωση προκήρυξης του διαγωνισμού να γίνει στην ιστοσελίδα  και στις 
πινακίδες του Δήμου. Τα έγγραφα θα διατίθενται από το γραφείο προσφορών 
του Δήμου.   

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει ο Επιθεωρητής Παραλιών  

λόγω της εμπειρίας του στο αντικείμενο της σύμβασης και την αξιολόγηση θα 



ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και η 

Δημοτική Ταμίας. 

 

2. Κατακύρωση προσφορών 

 

2.1 Παροχή Υπηρεσιών για ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.           

Αρ. φακ: 15.0.18/14. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι  υπέβαλαν προσφορά μετά από δημοσίευση 

στο e- procurement οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1. Trust Insurance Co Ltd €16.995,00 

2. Υδρόγειος Ασφαλιστική Λτδ €16.479,00 

3. ΜΙΝΕΡΒΑ Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ  €20.450,00 

4. AIG Europe €18.983.70 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης του 

Συμβούλου του Δήμου T. F. I Brokers Ltd και την έκθεση αξιολόγησης 

αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Υδρόγειος 

Ασφαλιστική Λτδ στην τιμή των €16.479,00 ως την πιο φθηνή.  

 

 

 

Γιώργος Νικολέττος  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορές  

 

 

  


