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Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

8/17 

 

Ημερομηνία :  24 Ιουλίου 2017 

 

Ώρα έναρξης: 09:30΄ 

 

Ώρα λήξης    : 10:10΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

    

Απόντες 

Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (για 

προσωπικούς λόγους) 

Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  (για 

προσωπικούς λόγους)  

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Αν. Δημοτικός Γραμματέας – 

Πρακτικογράφος 

κα. Μαρία Σπανάχη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός  

 Πρακτικογράφος.  

κ. Ανδρέας Γεωργίου Πολιτικός Μηχανικός (Για το θέμα 1)  

 

 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. Γ. Καρά και Λ. Λοΐζου  που 

απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους. Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης 

στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή.  

 

Θέματα: 

Έγκριση όρων προσφορών: 

1. Κατασκευή θερμομόνωσης και υγρομόνωσης στο Γιώρκειο 

Νηπιαγωγείο. Αρ. Φακ: 15.0.18/17. 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδρίασης ο κ. Α. Γεωργίου. 
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Τα μέλη της Επιτροπής μελέτησαν τους συνημμένους όρους προκήρυξης του 

πιο πάνω διαγωνισμού και ζήτησαν από τον κ. Α. Γεωργίου διάφορες 

διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, ο οποίος αφού απάντησε αποχώρησε από την 

αίθουσα συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την έγκρισή των όρων προκήρυξης του πιο πάνω 

διαγωνισμού  με τις πιο κάτω αλλαγές στο Δελτίο Ποσοτήτων: 

Να προστεθεί και άρθρο 8 για τη συντήρηση.  

Να δοθεί συνολική τιμή συντήρησης για πέντε (5) χρόνια και αναλυτικά η τιμή 

για κάθε έτος.  

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. Π. Αδάμου & Συνεργάτες Λτδ 
2. Γιαννάκης Χ¨ Ανδρέας  
3. Power Foam Ltd 
4. D.D Ecoroof spray foam Insulation  

 
Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου και έκθεση αξιολόγησης ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός 
Μηχανικός και η Δημοτική Ταμίας. 

 

 

2. Παροχή υπηρεσιών μηχανολόγου μηχανικού για επιδιόρθωση 

ιδιωτικών ανεμόμυλων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου 

Παραλιμνίου. Αρ. Φακ: 15.0.19/17 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους όρους προκήρυξης του πιο πάνω 

διαγωνισμού αποφάσισε την ακύρωσή του και προκήρυξη νέου με σκοπό την 

εύρεση Μηχανολόγου ο οποίος θα αξιολογήσει τους ανεμόμυλους και θα 

ετοιμάσει  κοστολόγιο και τεχνικούς όρους προκήρυξης προσφορών για 

επιδιόρθωσή τους και στη συνέχεια θα τις αξιολογήσει και επιβλέψει όλη την 

εργασία. 

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  


