
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡ 1/16 

 

Ημερομηνία  : 18 Ιανουαρίου 2016 

  

Ώρα έναρξης :13:00 ΄ 

 

Ώρα λήξης     : 13.15΄  

 

Παρόντες : 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος, Πρόεδρος 

κ.  Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος,            

κ.  Ανδρέας Κίττος Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

κ.  Γιώργος Νικολέττος Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ.  Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

  κ.  Γιαννάκης Ποταμός Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

  

Απόντες: 

κ. Ανδρέας Οικονόμου Αντιδήμαρχος, Μέλος,   

 (Για προσωπικούς λόγους) 

κ.  Αβραάμ Μουλαζίμης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος, 

(Για προσωπικούς λόγους) 

κα. Τασούλα Τσόκκου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος, 

(Για προσωπικούς λόγους) 

κ. Μαυρουδής Μαυρουδής Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος, 

 (Για προσωπικούς λόγους) 

κ   κ.  Ανδρέας Λοϊζου 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. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα έξι μέλη και 

ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρία 

έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Συμβουλίου Προσφορών 

συμπεριλαμβανομένων των κ. Α. Οικονόμου, Α. Μουλαζίμη, Τ. Τσόκκου,        

Α. Λοϊζού, Μ. Μαυρουδή και που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους. 

Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

 



Θέματα: 

1.1  23/15. Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανημάτων για 

χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες, για καθαριότητα 

δημοσίων χώρων, δημιουργία και βελτίωση χώρων πρασίνου, 

εκτέλεση διαφόρων οικοδομικών εργασιών και συντηρήσεις. Αρ. 

Φακ: 15.0.23/15. 

Το Συμβούλιο Προσφορών αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση της 

εισήγησης της Επιτροπής Προσφορών όπως  περιγράφεται στα Πρακτικά της 

συνεδρίασης της  1/16 ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2016 που επισυνάπτονται,  

Ο Αν. Δημοτικός  Γραμματέας ενημέρωσε το Συμβούλιο Προσφορών ότι ο 

προϋπολογισμός του Δήμου δεν έχει ακόμα εγκριθεί και ως εκ τούτου οι 

αναγκαίες πιστώσεις δεν είναι ακόμα εξασφαλισμένες. 

Το Συμβούλιο Προσφορών αποφάσισε όπως προχωρήσει η διαδικασία 

ενημέρωσης των οικονομικών φορέων και η υπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων, ανεξάρτητα από την πιο πάνω επισήμανση του Αν. Δημοτικού 

Γραμματέα, τον οποίο με την απόφαση αυτή, απαλλάσσει από κάθε ευθύνη 

την οποία αναλαμβάνει πλήρως το ίδιο το Συμβούλιο και δίδει διαταγή να 

γίνουν οι ενέργειες όπως πιο πάνω. 

 

1.2 31/15. Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανημάτων για 

εργασίες στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.31/15 

Το Συμβούλιο Προσφορών αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση της 

εισήγησης της Επιτροπής Προσφορών όπως  περιγράφεται στα Πρακτικά της 

συνεδρίασης της  1/16 ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2016 που επισυνάπτονται. 

Ο Αν. Δημοτικός  Γραμματέας ενημέρωσε το Συμβούλιο Προσφορών ότι ο 

προϋπολογισμός του Δήμου δεν έχει ακόμα εγκριθεί και ως εκ τούτου οι 

αναγκαίες πιστώσεις δεν είναι ακόμα εξασφαλισμένες. 

Το Συμβούλιο Προσφορών αποφάσισε όπως προχωρήσει η διαδικασία 

ενημέρωσης των οικονομικών φορέων και η υπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων, ανεξάρτητα από την πιο πάνω επισήμανση του Αν. Δημοτικού 

Γραμματέα, τον οποίο με την απόφαση αυτή, απαλλάσσει από κάθε ευθύνη 

την οποία αναλαμβάνει πλήρως το ίδιο το Συμβούλιο και δίδει διαταγή να 

γίνουν οι ενέργειες όπως πιο πάνω. 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος. 

 


