
 

Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 
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Ημερομηνία :  08 Απριλίου 2016 

 

Ώρα έναρξης: 09:15΄ 

 

Ώρα λήξης    : 10:00΄ 

 

Παρόντες:   

κ. Γιώργος Νικολέττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

 

Απόντες: 

κ. Τασούλλα Τσόκκου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  (Για 

προσωπικούς  λόγους) 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  (Για 

προσωπικούς  λόγους) 

 

  

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Αν. Δημοτικός Γραμματέας, Πρακτικογράφος  

κα. Μαρία Σπανάχη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός  

 Πρακτικογράφος. 

Ο κ. 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 Τ. Τσόκκου που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους. 

Προσκλήσεις  έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

Θέμα: 

Επιστολές Γενικού Ελεγκτή και Γενικού Λογιστή για το διαγωνισμό 4/16. 

Προμήθεια 1200 κρεβατάκια, 600 ομπρέλες και 1200 καλύμματα για τις 

ομπρέλες. Αρ. Φακ: 15.0.4/16 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τις επιστολές με εισηγήσεις που έχουν 

αποστείλει ο Γενικός Ελεγκτής με αρ. φακ: 27.01.004.006.004 ημερομηνίας 

5/04/2016  και ο Γενικός Λογιστής με αρ. φακ: 13.25.028.027.092 

ημερομηνίας 07/04/2016 και αποφάσισε τα ακόλουθα: 



Έντυπο  5:  Πίνακας Προσφοράς και συμμόρφωσης με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

1.1 Προϊόν 1:  Παράγραφος 2.14 

Γίνεται αποδεκτή  με πλειοψηφία η εισήγηση για απόκλιση  2% στο πλάτος 

για τα κρεβατάκια επειδή διευρύνεται ο ανταγωνισμός προς το συμφέρον του 

Δήμου. 

Διαφώνησε ο κ. Γ. Καράς επειδή τα 70 εκ. πλάτος που τέθηκαν ήταν το 

ελάχιστο και δεν περιόριζε  κάποιον να υποβάλει προσφορά με μεγαλύτερο 

πλάτος όπως και διερωτήθηκε, γιατί να μην επιτραπεί οποιοδήποτε πλάτος, 

αν γίνει αποδεκτή αυτή η άποψη.  

1.2 Παράγραφος 2.6  

Γίνεται αποδεκτή η εισήγηση όπως απαλειφθεί η φράση «κατά προτίμηση με 

σχοινί ή λάχιστο» ώστε να μην αποκλείεται η συμμετοχή οικονομικών φορέων 

που διαθέτουν ισοδύναμο τρόπο/χαρακτηριστικά. 

1.3 Παράρτημα ΙΙ: Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η γραπτή εγγύηση να περιλαμβάνει και την αντικατάσταση και επιδιόρθωση 

όλων των προϊόντων που αναφέρονται στο διαγωνισμό για περίοδο τριών (3) 

χρόνων.  

1.4 Παράγραφος 2.1  

Ο σκελετός να είναι synthesized Polypropylene,  uv resistant  

1.5 Καλύμματα για τις ομπρέλες 

Τα 1200 καλύμματα είναι επιπρόσθετα από τα 600 καλύμματα που θα 

προσφερθούν με τις 600 ομπρέλες. Στην τιμή για τις ομπρέλες να 

συμπεριληφθεί και το κάλυμμα. 

1.6 Παράταση στην υποβολή προσφορών  

Δίδεται παράταση μιας (1) εβδομάδας στην ημερομηνία υποβολής 

προσφορών δηλαδή οι προσφορές να υποβληθούν στις 21 Απριλίου 2016 και 

ώρα 13:00 αντί στις 14 Απριλίου 2016. 

 

 

 

Γιώργος Νικολέττος 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών 


