
 

Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

13/17 

 

Ημερομηνία :  22 Νοεμβρίου  2017 

 

Ώρα έναρξης: 08:00΄ 

 

Ώρα λήξης    : 09:00΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος     

 

Απόντες  

κ.Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  (για 

προσωπικούς λόγους)  

Αντρέας Λοΐζου 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 3 από τα 

πέντε μέλη της Επιτροπής και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς, 

για την παρούσα συνεδρίαση έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της 

Επιτροπής 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. Κατακύρωση Προσφορών 

 
1.1 Παροχή υπηρεσιών επιμετρητή ποσοτήτων για το έργο 

εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης λιθόστρωσης με στόχο την 

πεζοδρόμηση βασικών οδών στο Δήμο. Αρ. Φακ: 15.0.26/17. 



 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 

παρέλαβαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1. Βύρων Αβραάμ  

2. Koupparis Christos & Αssociates LLC 

3. Bond Foster & Πολυκάρπου 

4. Ευθύμιος Ανδρέου 

 

Και προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 

1. Ευθύμιος Ανδρέου  €0,395% 

2. Bond Foster & Πολυκάρπου €0,675% 

 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση 

της σύμβασης στον κ. Ευθύμιο Ανδρέου ως την πιο φθηνή. 

 

1.2 Παροχή υπηρεσιών  επιμετρητή ποσοτήτων για την εκπόνηση 

μελέτης και επίβλεψη της κατασκευής ενός στεγασμένου 

πολυώροφου χώρου στάθμευσης στην οδό Αντώνη 

Παπαδοπούλου. Αρ. φακ: 15.0.27/17. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 

παρέλαβαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1. Βύρων Αβραάμ & Χρίστος Ιωάννου 

2. Koupparis Christos & Αssociates LLC 

3. Bond Foster & Πολυκάρπου 

4. Ευθύμιος Ανδρέου 

 

Και προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 

1. Ευθύμιος Ανδρέου  €0,46% 

2. Bond Foster & Πολυκάρπου €0,68% 

3. Χρίστος Ιωάννου  €0,75% 

 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση 

της σύμβασης στον κ. Ευθύμιο Ανδρέου ως την πιο φθηνή. 

 

 

2. Επανεξέταση Διαγωνισμού. 

 

Παροχή Υπηρεσιών από δυο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς. Αρ. Φακ: 

15.0.16/17 

Η Επιτροπή μετά από συζήτηση του θέματος αποφάσισε την ακύρωση του 

διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη  του με τις ακόλουθες αλλαγές: 

1. Ο προϋπολογισμός  από €15.000 το χρόνο να γίνει €25.000   



 

2. Αντικείμενο  της σύμβασης αποτελεί η αγορά υπηρεσιών από δυο 

Πολιτικούς Μηχανικούς για τις εργασίες που καθορίζονται στην 

παράγραφο 1.1 πιο κάτω και αναφέρονται ως «Καθήκοντα και 

Υποχρεώσεις Αναδόχου» και αφορούν: 

 Λιθόστρωση και πεζοδρόμηση βασικών οδών του Δήμου, 

 Ανέγερση πολυώροφου στεγασμένου χώρου στάθμευσης στην 

οδό Αντώνη Παπαδοπούλου  

 Παραλιακός Πεζόδρομος Πρωταρά. 

 Εργασίες στις παραλίες  

 Εργασίες Υδατοπρομήθειας  

 Αίθουσα Αθλοπαιδιών 

 Άλλα μικρά έργα που θα προγραμματισθούν  

 
3. Το ωράριο εργασίας του Δήμου είναι Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 

7:30΄ μέχρι 15:00΄. 

Επειδή θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και συντονισμός των 

εργασιών με την υπηρεσία του Δήμου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

προσαρμόσει το πρόγραμμα εργασιών του έτσι ώστε να συνάδει με το 

ωράριο του Δήμου.  

 
4. Η διάρκεια της σύμβασης να γίνει 2 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης 

από το Δήμο για ακόμα ένα (1) χρόνο που θα κριθεί αναλόγως με την 

πρόοδο των εργασιών.   

 

 

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών   


