
Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

3/16 

 

Ημερομηνία :  28 Μαρτίου 2016 

 

Ώρα έναρξης: 12:45΄ 

 

Ώρα λήξης    : 14:00΄ 

 

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. 

κ. Γιώργος Οικονόμου Επιθεωρητής Παραλιών ( για το θέμα 3) 

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. Κατακύρωση Προσφορών. 

 

1.1 Προσφορές για εξασφάλιση άδειας παροχής υπηρεσιών στην 

Παραλία Γλυκύ Νερό Α. Αρ. Φακ: 15.0.1/16 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού αναβάλλεται μέχρις ότου ο Δήμος 

εξασφαλίσει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην πιο πάνω παραλία. 



 

1.2  Προσφορές για εξασφάλιση άδειας παροχής υπηρεσιών στην 

Παραλία Γλυκύ Νερό Β. Αρ. Φακ: 15.0.2/16 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού αναβάλλεται μέχρις ότου ο Δήμος 

εξασφαλίσει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην πιο πάνω παραλία. 

 

2. Έγκριση όρων διαγωνισμού 

2.1 Παροχή 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 την έγκριση τους. 

Αποφάσισε επίσης όπως  η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το 

διαγωνισμό γίνει μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και με ανακοίνωση στις 

πινακίδες του Δήμου στα Σωματείων. 

 

2.2 Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και 

υγείας, εκτίμηση κινδύνων, αναθεώρηση υφιστάμενου  σχεδίου και 

εκπαίδευση.  Αρ. Φακ: 15.0.8/16.  

 Η  Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή 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. Mansystems Ltd 

2. Envitec Ltd 

3. Γιώργος Ιωάννου PWC  

4. Μαρία Δρουσιότου Τόφα  

 

Έκθεση αξιολόγηση θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός 

Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας.  

 

2.3 Προμήθεια και μεταφορά υλικού για επιχωματώσεις δρόμων.                 

Αρ. Φακ: 15.0.9/16  



Η  Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή 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. Μουζούρης Λατομεία Ξυλοφάγου Λτδ 

2. ΜΕΛ Μουζούρης Εταιρεία Ξυλοφάγου Λτδ  

3. PIKA Road Contructing Ltd 

4. Λούκας Μαλλούρης 

5. Tassos Watersports Ltd 

6. Στέλιος Κουλλαπής & Υιοί Λτδ 

7. Sandworks Ltd 

8. KAOS LTD 

9. S.J Meka Constructions Ltd 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία του 

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

Μηχανικός και η Δημοτικός Ταμίας. 

 

3. Διευκρινίσεις για διαγωνισμό Προμήθεια 1200 κρεβατάκια 600 

ομπρέλες και 1200 καλύμματα για ομπρέλες. Αρ. Φακ: 15.04.16  

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα ο Επιθεωρητής Παραλιών κ. Γιώργος 

Οικονόμου ο οποίος ενημέρωσε την Επιτροπή για τις διευκρινίσεις που 

ζητήθηκαν για το  διαγωνισμό από οικονομικούς φορείς και για τις απόψεις 

του, και αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

Η Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε: 

1. ΕΝΤΥΠΟ 5 -Πίνακας Προσφοράς και Συμμόρφωσης με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

   

1.1 Παράγραφος 2.5 & 2.6 Προϊόν 1 

  Το θέμα για την Ανθεκτικότητα του δικτύου καλύπτεται από την περίοδο 

εγγύησης. 

Το βάρος που θα αντέχει η ξαπλώστρα να είναι τουλάχιστον 150kg  

 

 

 



 

1.2 Παράγραφος 2.14  

Η Επιτροπή αποφάσισε να υιοθετήσει την άποψη του  Επιθεωρητή Παραλιών 

όπως μη γίνει αλλαγή στο πλάτος γιατί  είναι ουσιώδης όρος. 

1.3  Παράγραφος 2.1 Προϊόν 2 

Η διάμετρος παραμένει 2 μέτρα  

1.4 Παράγραφος 2.3 Προϊόν 2 

Το μέγεθος και οι διαστάσεις της ομπρέλας φαίνονται στις παραγράφους 2.2 

&  2.3 προϊόν 2.   

Το λογότυπο στην ομπρέλα πρέπει να είναι διαμέτρου 20εκ. και το ύψος 

γραμμάτων ιστοσελίδας 3εκ.  

1.5 Παράγραφος 2.5 Προϊόν 2 

Για τον κεντρικό πάσσαλο της ομπρέλας γίνεται αποδεκτή η εισήγηση  να γίνει 

4εκ. 

1.6  Προϊόν 3 - Καλύμματα 

Το ύφασμα για τα καλύμματα να είναι αδιάβροχο PVC χρώματος royal – blue 

με  20εκ. διάμετρο.   

2. Φωτογραφίες Προϊόντων  

Δεν μπορούμε να αποστείλουμε φωτογραφίες των υφιστάμενων προϊόντων. 

Οι προδιαγραφές για τα προϊόντα φαίνονται στους Όρους Εντολής – Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

3. Κριτήριο Ανάθεσης    

 Η προσφορά θα κατακυρωθεί ανά κατηγορία όπως φαίνεται στο Άρθρο 2 του 

Μέρους Α «Οδηγίες προς οικονομικούς φορείς». 

Ο προϋπολογισμός ανά κατηγορία  είναι: 

(α) κρεβατάκια  € 95.000  

(β) ομπρέλες € 65.000 

(γ) καλύμματα € 10.000  

 

Ο προϋπολογισμός είναι χωρίς ΦΠΑ 

 

     4. Δεν θα δοθεί παράταση για υποβολή διευκρινίσεων 



 

 

4. Ακύρωση διαγωνισμού 

Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του δήμου για το 2016. Αρ. Φακ: 15.0.5/16 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα συνημμένα Πρακτικά της Επιτροπής 

Αξιολόγησης αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού και την προκήρυξη 

νέου για τις εκδηλώσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.   

 

 

 

Γιώργος Νικολέττος  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  

 

 


