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Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

9/16 

 

Ημερομηνία :  09 Ιουνίου  2016 

 

Ώρα έναρξης: 08:15΄ 

 

Ώρα λήξης    : 09:00΄ 

 

Παρόντες:   

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης            Δήμαρχος,   

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. 

Θέματα: 

1. Αξιολόγηση και εισηγήσεις προς το Συμβούλιο Προσφορών. 

 

1.1 Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες φορτηγών για μεταφορά 

οικιακών αποβλήτων από το χώρο που θα καθορίσει ο δήμος 

στο Χ.Υ.ΤΥ Κόσιης. Αρ . Φακ: 15.0.3/16  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement  προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 



 

2 

 

 

 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ ΤΙΜΗ 

1 Π. Γιαννάτζιης & Υιός Λτδ  €5,85/τ 

2 Μιχάλης Κουκκουλής €5,70/τ 
3 A. Tsouloftas & Sons Ltd €8,45/τ 
 

Αφού μελέτησε τα συνημμένα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης 

αποφάσισε την εισήγηση στο Συμβούλιο Προσφορών της ανάθεσης της 

σύμβασης στον κ. Μιχάλη Κουκκουλή στην τιμή των €5,7 ανά τόνο ως την 

πιο φθηνή που πληροί τις προδιαγραφές. 

1.2 Προμήθεια 1.200 κρεβατάκια, 600 ομπρέλες και 1.200 καλύμματα. 
Αρ. Φακ.:15.0.4/16 

 
Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement  προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ ΟΜΠΡΕΛΛΕΣ  ΚΑΛΥΜΑΤΑ 

1 Marnico Furnishings Ltd  €92,50/μια €7,50/ένα 

2 Sotos Plastics Ltd €74.75/ένα   

3 Sartas Importers 
Distributors Ltd 

€68.50/ένα €87,89/μια €5,89/ένα 

4 Sheimetal Co Ltd  €71.10/μια €6,52/ένα 

5 G.C.N Aletraris Furniture 
Ltd 

€85.00/ένα €79,00/μια €7,00/ένα 

6 A.V Papavassiliou Trading 
Ltd 

 €86.25/μια €6,25/ένα 

7 A.C. Nicolaou Blinds Ltd €107.00/ένα €93,00/μια €11,00/ένα 

 
Αφού μελέτησε τα συνημμένα Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης 

αποφάσισε όπως εισηγηθεί στο Συμβούλιο Προσφορών την υιοθέτηση της 

εισήγησης του Επιθεωρητή Παραλιών, και αναθέσει τη σύμβαση στην εταιρεία 

Sartas Importers Distributors  Ltd ως την μόνη που πληροί τις προδιαγραφές 

του διαγωνισμού σε όλα τα προϊόντα, με τις πιο πάνω τιμές.   

 

2. Κατακύρωση Προσφορών 

 

2.1 Ανακατασκευή Λεωφ.  Γ. Παπαδοπούλου από τη συμβολή της με 
την οδό Μ. Αλεξάνδρου μέχρι τη συμβολή της με την Λεωφ. 
Κάππαρη. Αρ. Φακ.: 15.0.10/16. 

   
Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement  προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 
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1. Iacovou Brothers Constructions Ltd  €88.598 συν ΦΠΑ 

2. Savvakis Koushis Constr. Ltd €97.240 συν ΦΠΑ 

3. CYFIELD Dev. Constructions Ltd €95.991 συν ΦΠΑ 

4. FYSANCO Developments & Sanworks Ltd €94.950 συν ΦΠΑ 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών για την Προσφυγή αρ. 26/2015 αποφάσισε όπως μη απορριφθεί 

η προσφορά της Εταιρείας Iacovou Brothers Constructions Ltd.  

Αφού μελέτησε τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης αποφάσισε την  

ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Iacovou Brothers Constructions Ltd με 

τιμή €88.598 συν ΦΠΑ, ως την πιο φθηνή και να τους ζητηθεί όπως 

υποβάλουν τα ακόλουθα: 

α. Την απαραίτητη Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων  

β. Τιμή μονάδος για το προϊόν 3.4 στο Παράρτημα 12 «Δελτίο Ποσοτήτων»   

που δεν έχουν υποβάλει. 

 

2.2 Προμήθεια και τοποθέτηση 900m² απλής βασικής ασφαλτικής 
στρώσης (basecourse) 6cm πάχος και 1750m² κόκκινης βασικής 
ασφαλτικής στρώσης (basecourse) 6cm πάχος. Αρ. Φακ.: 
15.0.12/16 

 
Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 
παρέλαβαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς:  
 
1. Λ & Λ Εργολάβοι Χωματουργικών Εταιρεία Λτδ 
2. PIKA Road Contructing Ltd 
3. Sandworks Ltd 
4. Στέλιος Κουλλαπής & Υιοί Λτδ 
5. Κυπρής & Γεράνης Κατ. Λτδ 

Και προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 

 
Α/Α 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Απλή  
Ασφαλτική 

στρώση 

Κόκκινη  
Ασφαλτική 

στρώση 

 
Σύνολο 

 Ποσότητα 900m² 1750m²  

1 Στέλιος Κουλλαπής  
& Υιοί Λτδ 

€9.50m² 
€8.550 

€23m² 
€40.250 

 
€48.800 

2 Sandworks (Ormideia) Ltd  €7.75m² 
€6.975 

€19.90m² 
€34.825 

 
€41.800 

 

Αφού μελέτησε τα συνημμένα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης 

αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Sandworks 

(Ormideia) Ltd με τις τιμές που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα. 
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3. Ακύρωση Διαγωνισμού. 

 

3.1 Αγορά υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για επίβλεψη διαφόρων 

έργων που προτίθεται να εκτελέσει ο Δήμος. Αρ. Φακ: 15.0.35/15. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση  στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και τοποθέτηση ανακοίνωσης στις πινακίδες των σωματείων εντός 

των ορίων του Δήμου, παρελήφθη μόνο μια προσφορά από την κ. 

Ανδριανή  Σταυρινίδη με τιμή είκοσι χιλιάδες (€20.000) ανά έτος. 

Αφού μελέτησε τα συνημμένα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης 

αποφάσισε με πλειοψηφία την απόρριψη της προσφοράς που έχει 

παραληφθεί επειδή η προσφέρουσα, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που 

υπέβαλε, δεν απέδειξε ότι κατέχει  πείρα τριών χρόνων όπως ζητείτο στα 

έγγραφα του διαγωνισμού. 

Διαφώνησε ο κ.  Γ. Νικολέττος επειδή όπως είπε, τα πιστοποιητικά που 

υπέβαλε η προσφέρουσα καλύπτουν την απαίτηση της πείρας τριών 

χρόνων. 

Αποφάσισε επίσης όπως η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού να γίνει με 

τις ακόλουθες αλλαγές: 

1. Η απαιτούμενη πείρα να είναι πέντε (5) χρόνια αντί τρία (3) όπως 

ζητείτο στον προηγούμενο διαγωνισμό. 

2. Προσκόμιση βεβαίωσης και από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

για την επιβεβαίωση της απαιτούμενης πείρας.  

3. Οι προσφέροντες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από το 

Δημοτικό Μηχανικό.  

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος  


