
Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

2/16 

 

Ημερομηνία :  23 Φεβρουαρίου 2016 

 

Ώρα έναρξης: 12:30΄ 

 

Ώρα λήξης    : 13:50΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Γιώργος Νικολέττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

Απόντες: 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (Για 

προσωπικούς  λόγους) 

κ. Τασούλλα Τσόκκου 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 Α. Τσόκκου που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους. 

Προσκλήσεις  έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

 

 

Θέματα: 

1. Έγκριση όρων προσφοράς: 

1.1 Αγορά υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για Επίβλεψη διαφόρων 

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

 



 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης  του 

διαγωνισμού αποφάσισε τις ακόλουθες αλλαγές στο Μέρος Α «Αντικείμενο 

και όροι διενέργειας του διαγωνισμού» : 

 Άρθρο 3 παράγραφος 3.1.1  

Να διαγραφεί η λέξη Αρχιτεκτόνων και να προστεθεί το ακόλουθο         

«( ιδιώτης πολιτικός μηχανικός είτε Ομόρρυθμος Εταιρεία πολιτικοί 

μηχανικοί είτε Ε.Π.Ε στην οποία συμμετέχει πολιτικός μηχανικός)» 

 

 Άρθρο 3 παράγραφος 3.1.1.1 (π)  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ορίσει εργοδοτούμενό του Πολιτικό 

Μηχανικό για εκτέλεση μέρους ή όλου αντικειμένου της Σύμβασης θα 

πρέπει να διατηρήσει το ίδιο, μέχρι την ολοκλήρωσή του. Σε 

περίπτωση δικαιολογημένης και επιβεβλημένης αντικατάστασης του 

μπορεί να γίνει μόνο μετά από γραπτή συγκατάθεση του Δημοτικού 

Μηχανικού. 

  

 Άρθρο 3 παράγραφος 3.3  

Να προστεθεί στα απαιτούμενα προσόντα η γνώση του AutoCAD και η 

πείρα να γίνει τρία (3) χρόνια αντί πέντε (5) που αναφέρεται. 

 

Αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει στην επόμενη συνεδρία με τις αλλαγές 

για να γίνει επιλογή των οικονομικών φορέων που θα προσκληθούν να 

υποβάλουν προσφορά. 

 
Επίσης αποφάσισε όπως προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης ετοιμάσει η 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και την έκθεση αξιολόγησης  ο Αν. Δημοτικός 

Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας. 

 

1.2 Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες φορτηγών οχημάτων για 

μεταφορά οικιακών αποβλήτων από το χώρο που θα καθορίσει ο 

Δήμος. Αρ. Φακ: 15.0.3/16  

Η  Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκριση τους. 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Υγειονομικός 

Επιθεωρητής και την έκθεση αξιολόγησης ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική Ταμίας. 

 

 



 

1.3 Προμήθεια 1000 κρεβατάκια, 500 ομπρέλες και 1000 καλύμματα για 

τις ομπρέλες. Αρ. Φακ: 15.0.4/16  

 
Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους αποφάσισε την έγκριση 

τους με τις ακόλουθες αλλαγές:  

 Οι προσφέροντες να υποβάλουν Δέσμευση μη απόσυρσης της 

προσφορά (Έντυπος 1) 

 Οι ποσότητες να αλλάξουν ως ακολούθως: 

1200 κρεβατάκια  

  600 ομπρέλες 

1200 καλύμματα 

 Άρθρο 10 παράγραφος 1.2  

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών με την ίδια – χαμηλότερη – 

τιμή, η επιλογή του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή θα 

πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης. 

Και ο προϋπολογισμός να γίνει €170.000 αντί €135.000 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει ο Επιθεωρητής Παραλιών 

και την έκθεση αξιολόγησης ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός 

Μηχανικός και η Δημοτική Ταμίας. 

 

1.4  Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.5/16 

 
Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του 

διαγωνισμού αποφάσισε την έγκριση τους  και καθόρισε στην παράγραφο 3.4 

Άρθρο 9  ότι η ανάθεση  να γίνει με τη διαδικασία της κλήρωσης σε 

περίπτωση που δυο προσφέροντες υποβάλουν την ίδια προσφορά. 

Επίσης αποφάσισε όπως έγγραφα του διαγωνισμού δοθούν στους 
ακόλουθους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με 
τέτοιου είδους εργασίες, διαθέτουν την εμπειρία και μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαγωνισμού: 
 

1. Παναγιώτης Αντωνίου  
2. Αντώνης Κωνσταντινίδης - P A Solutions  

3. Live Lab (Λένος Κατσώνης) 

4. X.K Creations (Χριστόδουλος Καμινιώτης) 

5. C G Georgallis Music House Ltd ( Κώστας Γιωργαλλής) 

6. Disco Jokey Suppliers Ltd  

 

 



Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει ο Ηλεκτρολόγος του Δήμου 

και την έκθεση αξιολόγησης ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός 

Μηχανικός και η Δημοτική Ταμίας.  

 

  1.5 Προμήθεια 2000 υδρομετρητών διαμέτρου 15mm. Αρ. Φακ: 15.0.6/15 

 
Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του 

διαγωνισμού αποφάσισε την έγκριση τους.  

Επίσης αποφάσισε όπως έγγραφα του διαγωνισμού δοθούν στους 
ακόλουθους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με 
τέτοιου είδους εργασίες, διαθέτουν την εμπειρία και μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαγωνισμού: 
 

1. Α4 Ltd 

2. Hydrotherm LTd 

3. Amelco Industries Ltd 

4. Πηλαβάκη & Σια 

5. Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ 

6. Μ. Γ. Υδροδομή Λτδ   

7. LAIA Trading Ltd  

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου και την έκθεση αξιολόγησης ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός 

Γραμματέας και η Δημοτική Ταμίας.  

1.6  Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες εκσκαφέων για εργασίες στο 

δίκτυο υδατοπρομήθειας. Αρ.Φακ: 15.0.7/16  

 
 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του 

διαγωνισμού αποφάσισε την έγκριση τους και καθόρισε στην παράγραφο 3.4 

Άρθρο 9 ότι η ανάθεση  να γίνει με τη διαδικασία της κλήρωσης σε περίπτωση 

που δυο προσφέροντες υποβάλουν την ίδια προσφορά. 

Επίσης αποφάσισε όπως έγγραφα του διαγωνισμού δοθούν στους 
ακόλουθους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με 
τέτοιου είδους εργασίες, διαθέτουν την εμπειρία και μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαγωνισμού: 
 

1. Αντρέας Φουτούλης  
2. Μιχάλης Κουκκουλής  
3. Κυριάκος Βασιλείου 
4. Λούκας Μαλλούρης 

5. Pika Road Contructing Ltd 

6. Θανάσης Αθανάση 

7. Μιχάλης Παράσχος  



Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία και την 

έκθεση αξιολόγησης ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και 

η Δημοτική Ταμίας. 

 

2. Κατακύρωση Προσφορών 

 
2.1 Προμήθεια υλικών για κατασκευή δικτύου υδατοπρομήθειας στο 

νέο οδικό δίκτυο στην περιοχή Χάσιες. Αρ. Φακ: 15.0.5/15   

Η επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 

παρέλαβαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1. LAIA Trading Ltd  

2. Elyzee Irrigation Ltd  

3. Lordos United Plastics Ltd 

4. ΚΟΣΜΟΠΛΑΣΤ & ΣΙΑ 

5. Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ 

6. Phanos N Epiphaniou Ltd 

7. A4 Ltd 

Και προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς με τις τιμές που 

φαίνονται στον επισυναπτόμενο συγκριτικό πίνακα τιμών: 

1. Elyzee Irrigation Ltd  

2. LAIA Trading Ltd 

3. A4 Ltd 

4. Σπύρος Σταυρινίδης Λτδ 

5. Lordos United Plastics Pablic Ltd 

Αφού μελέτησε την συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση 

της σύμβασης ανά κατηγορία στην εταιρεία Lordos United Plastics Public Ltd  

για την προμήθεια των σωλήνων και τα υπόλοιπα υλικά στην  εταιρεία A4 Ltd 

με τις τιμές που φαίνονται με έντονο χρώμα στον επισυναπτόμενο συγκριτικό 

πίνακα τιμών. 

2.2 Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής υπηρεσιών στις 

παραλίες Γλυκύ Νερό Α  & Β. Αρ. Φακ:  15.0.1/16 & 15.0.2/16 

 Λόγω  έλλειψης χρόνου αποφασίστηκε όπως τα πιο πάνω θέματα 

συζητηθούν στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Προσφορών.  

 

 

Γιώργος Νικολέττος 

Πρόεδρος Επιτροπής  

 

 


