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Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

11/17 

 

Ημερομηνία :  05 Οκτωβρίου  2017 

 

Ώρα έναρξης: 08:15΄ 

 

Ώρα λήξης    : 09:30΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

Αντρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

    

Απόντες 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  (για 

προσωπικούς λόγους)  

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Αν. Δημοτικός Γραμματέας – Πρακτικογράφος 

κα. Μαρία Σπανάχη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός  

 Πρακτικογράφος.  

κ. Γεώργιος Οικονόμου Επιθεωρητής Παραλιών (για μέρος της 

συνεδρίασης) 

 

 Ο κ. Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα 4 από τα πέντε 

μέλη της Επιτροπής και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς, για την 

παρούσα συνεδρίαση έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της Επιτροπής 

συμπεριλαμβανομένου του κ. Τ. Βλίττη  που απουσιάζει για προσωπικούς λόγους. 

Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή.  

Θέματα:  

1. Διευκρινήσεις για διαγωνισμούς 

 

1.1 Προμήθεια 2500 κρεβατάκια παραλίας. Αρ. Φακ: 15.0.20/17 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα ερωτήματα που έθεσε οικονομικός φορέας και 

προσκάλεσε τον Επιθεωρητή Παραλιών για  διευκρινίσεις επί  των σχολίων που 

υπέβαλε ως απάντηση στα αναφερόμενα ερωτήματα. 
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Ο κ. Γιώργος Οικονόμου εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού απάντησε 

σε διάφορες διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών και ανέλυσε τα σχόλια του για 

όλα τα ερωτήματα του οικονομικού φορέα (Πλαστικά Σώτος Λτδ), αποχώρησε από 

την αίθουσα Συνεδριάσεως. 

 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα όσα ανέφερε πιο πάνω ο Επιθεωρητής 

Παραλιών και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε, για κάθε 

διευκρίνιση που ζητήθηκε, ως ακολούθως:  

 

Α. Ζητηθείσα Διευκρίνιση   

Στο σημείο 1.2 των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλώ να τροποποιηθεί το 

πλάτος για το κρεβατάκι στο ±2%. 

Απόφαση  

Το πλάτος του κρεβατιού όπως καθορίστηκε στα 70-80εκ παραμένει το ίδιο επειδή 

σε απόκλιση προς τα κάτω τότε το ωφέλιμο πλάτος θα είναι πολύ πιο στενό και 

δεν θα προσφέρει άνεση στους χρήστες. 

 

Β. Ζητηθείσα Διευκρίνιση   

Όσον αφορά την ανθεκτικότητα της ξαπλώστρας παρακαλώ διευκρινίστε τι 

πιστοποιητικά διεθνών οργανισμών ελέγχου ποιότητας θέλετε να προσκομίσουμε. 

Απόφαση  

Η ανθεκτικότητας της ξαπλώστρας να πιστοποιείται με το ISO 1421 και ISO 9001 

 

Γ. Ζητηθείσα Διευκρίνιση   

Αναφορικά με το σημείο των τεχνικών προδιαγραφών για την ανθεκτικότητα στο 

δίχτυ παρακαλώ διευκρινίστε για πόσο καιρό θέλετε το δίχτυ να μείνει τεντωμένο 

χωρίς να σελώνει. 

Απόφαση 

Δεν χρειάζεται διευκρίνηση καθώς η εισήγηση καλύπτεται από την γραπτή 

εγγύηση για τρία χρόνια που προβλέπεται στην παράγραφο 2.10 του Εντύπου 5 

«Πίνακας Προσφοράς και Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές». 
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Δ. Ζητηθείσα Διευκρίνιση   

Όσον αφορά την αντοχή της ξαπλώστρας στα 150 κιλά που αναφέρετε ,παρακαλώ 

διευκρινίστε σε ποιο σημείο της ξαπλώστρας ισχύει. 

(Στο κύριο μέρος ή και στην πλάτη). 

Απόφαση  

Η αντοχή του κρεβατιού  στα 150kg αφορά όλα τα  μέρη του κρεβατιού. 

 

Ε. Ζητηθείσα Διευκρίνιση   

Στις τεχνικές προδιαγραφές παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε και τον πιο κάτω όρο 

ο οποίος είναι απαραίτητος για ξαπλώστρες παραλίας. 

Ο σχεδιασμός του κρεβατιού να παρέχει ασφάλεια όταν κάποιος ασκήσει πίεση 

στο μπροστινό μέρος ή καθίσει στην άκρια, το κρεβατάκι να μην ανασηκώνεται-

ταλαντώνεται- με κίνδυνο να τραυματιστεί ο ίδιος η κάποιος που βρίσκεται κοντά.  

 

Απόφαση  

Απορρίπτεται η εισήγηση επειδή αν προστεθεί ο πιο πάνω όρος τότε δεν θα 

υπάρχει κρεβάτι που θα ανταποκρίνεται, καθώς ένα κρεβάτι με μέσο συνολικό 

βάρος 15kg  ανεξαρτήτως σχεδιασμού αν καθίσει κάποιος στην άκρη δεν υπάρχει 

περίπτωση να μην μετακινηθεί – ταλαντευθεί ή άλλως πως, ανεξαρτήτως του 

βάρους του.  

 

1.2 Προμήθεια 1000 ομπρέλες με τα καλύμματα τους Αρ. φακ: 15.0.21/17 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα ερωτήματα που έθεσε οικονομικός φορέας και 

προσκάλεσε τον Επιθεωρητή Παραλιών για τις διευκρινίσεις επί  των σχολίων που 

υπέβαλε ως απάντηση στα αναφερόμενα ερωτήματα. 

Ο κ. Γιώργος Οικονόμου εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως και αφού απάντησε 

σε διάφορες διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών και ανέλυσε τα σχόλια του για 

όλα τα ερωτήματα του οικονομικού φορέα, αποχώρησε από την αίθουσα 

Συνεδριάσεως. 

 Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα όσα ανέφερε πιο πάνω ο Επιθεωρητής 

Παραλιών και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε, για κάθε 

διευκρίνιση που ζητήθηκε, ως ακολούθως:  
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 Α. 1.2 Ανάλυση απαιτήσεων προδιαγραφές  

Τόσο η κεφαλή όσο και η περιστροφική ασφάλεια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 

μέρη από πλαστικό. 

Ζητηθείσα Διευκρίνιση   

Να επιτρέπεται και η χρήση πλαστικού τόσο στην κεφαλή όσον και στη 

περιστροφική ασφάλεια. 

Η χρήση μεταλλικών εξαρτημάτων ίσως να έχει προβλήματα τόσο στην λειτουργία 

όσον και στην εμφάνιση. Η χρήση μεταλλικών γινόταν πριν χρόνια και σχεδόν όλοι 

οι κατασκευαστές τα έχουν καταργήσει λόγω των προβλημάτων και 

χρησιμοποιούν τα πλαστικά τα οποία είναι ελαφρότερα στην χρήση και έχουν 

αποδεδειγμένα μεγαλύτερη διάρκεια αντοχής χωρίς να αλλάζει το χρώμα και/ή να 

ξεφυλλίζουν. Τα Ιταλικά εργοστάσια μας τα οποία  εξειδικεύονται στις ομπρέλες με 

παγκόσμιες εξαγωγές τα έχουν καταργήσει  όπως και άλλα εργοστάσια τα οποία 

τα θεωρούν παλιάς τεχνολογίας και με πολλά προβλήματα. 

Απόφαση 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση νοουμένου ότι θα υποβληθεί εγγύηση και πιστοποίηση 

ότι το πλαστικό που θα χρησιμοποιηθεί  είναι ισοδύναμο με το ατσάλι.  

 

Β  Ζητηθείσα Διευκρίνιση   

Στην περιστροφική ασφάλεια να υπάρχουν ενσωματωμένοι τουλάχιστον 3 γάντζοι 

για τοποθέτηση πετσετών, ρούχων κτλ. 

Είναι απαραίτητη η χρήση γάντζων για πρακτικούς και  εμφανιασιακούς λόγους. Ο  

κόσμος δεν θα τοποθετεί τα ρούχα του στις ακτίνες αλλά στους γάντζους. 

Απόφαση 

Γίνεται δεκτή η εισήγηση του οικονομικού φορέα για ενσωμάτωση τουλάχιστον 3 

γάντζων για τοποθέτηση πετσετών, ρούχων κτλ. 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών. 

 

 


