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Ημερομηνία :  08 Φεβρουαρίου 2018 

 

Ώρα έναρξης: 08:20΄ 

 

Ώρα λήξης    : 09:00΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

κ. Λοΐζος  Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Απόντες: 

κ. Αντρέας Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (Για 

προσωπικούς  λόγους) 

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.  

 

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. Λοΐζου 

και Τ. Βλίττη που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους. Προσκλήσεις  

έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

Θέματα: 

1. Διευκρινίσεις για διαγωνισμό. 

1.1 Προμήθεια 750 ± 10% κουτιών φύλαξης αντικειμένων (safe box) 

στις παραλίες του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.1/18 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι οικονομικός φορέας έχει υποβάλει αίτημα, 

όπως γίνει δεκτό κουτί φύλαξης (safe box) με ψηφιακό κλείδωμα rfid. 

 



Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε όπως γίνει 

αποδεκτό  το αίτημα του, για υποβολή προσφοράς κουτιών ασφαλείας με 

ψηφιακό κλείδωμα rfid, με βραχιόλι μιας χρήσης, το οποίο θα καλύπτει τις 

υπόλοιπες προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Όροι 

Εντολής Τεχνικές Προδιαγραφές». 

 

 

2. Ένσταση οικονομικού φορέα. 

 

2.1 Προμήθεια 1000 ομπορέλες  με τα καλύμματα τους. Αρ. Φακ: 

15.0.21/17. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι η Εταιρεία SARTAS LTD υπέβαλε ένσταση 

μέσω του Δικηγορικού Γραφείου Δρ. Ανδρέας Π. Ποιητής & Σια Δ.Ε.Π.Ε, σε 

σχέση με την διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε όπως η υπηρεσία 

απαντήσει ότι, οι δυο οικονομικοί φορείς, από τους οποίους ζητήθηκαν 

διευκρινίσεις, είχαν υποβάλει παρεμφερές δείγμα ταυτόχρονα με την υποβολή 

της προσφοράς τους. Σχετική απαντητική επιστολή είχε σταλεί στις 26 

Ιανουαρίου 2018 προς την ίδια την εταιρεία. 

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  

 

 


