
 

Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

4/15 

 

Ημερομηνία :   18 Μαρτίου 2015 

 

Ώρα έναρξης: 12:45 

 

Ώρα λήξης    : 13:30΄ 

 

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 Προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος και επιχρισμάτων. 

Αρ. Φακ: 15.06/15. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους  προκήρυξης του πιο 
πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με την προσθήκη στο 
Παράρτημα ΙΙ «Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές»  σελίδα 13           



παρ. Α.3.1  Έλεγχος του σκυροδέματος,  της πρόνοιας ότι «Οι δοκιμές θα 
γίνονται σε εγκεκριμένο  εργαστήριο από το Δήμο και θα επιβαρύνουν τον 
Ανάδοχο». 

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. 

 

1.2 Προσφορές για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε 

διάφορα σημεία παραλιών που βρίσκονται στα διοικητικά  όρια του 

Δήμου Παραλιμνίου. Αρ. Φακ: 15.0.7/15. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους  προκήρυξης του πιο 
πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με τις ακόλουθες αλλαγές :  

(1) ΜΕΡΟΣ Α: Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς: Άρθρο 6 παράγραφος 
2.2 (στ)  
«Να έχει δίπλωμα ναυαγοσωστικής  της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ναυαγοσωστικής ή αντίστοιχου οργανισμού κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης».  

(2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Να προστεθεί ο ακόλουθος όρος: 
«Επιβάλλεται όπως παρέχονται διευκολύνσεις στο σημείο αυτό, 
τουλάχιστο με το πενήντα  τοις εκατόν (50%) των πλωτών μέσων που 
παρατίθενται». 
 

Ανακοίνωση προκήρυξης του διαγωνισμού θα γίνει στο e-procurement και 
στην ιστοσελίδα 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. 

 

 

 

Γιώργος Νικολέττος  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών 

 


