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Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

13/18 

 

Ημερομηνία : 16 Ιουλίου  2018 

 

Ώρα έναρξης: 12:15΄ 

 

Ώρα λήξης    : 13:15΄ 

 

Παρόντες: 

Κ. Θεόδωρος Πυρίλης   Δήμαρχος (για τα θέματα 1.3 και 2.1) 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

Κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος            

 

Απόντες 

κ. Λοΐζος  Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Αντρέας Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

  

Παρακαθήμενος: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Δημοτικός Γραμματέας Πρακτικογράφος 

κα Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός  

Πρακτικογράφος 

 

Ο κ. Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τρία μέλη της 

Επιτροπής Προσφορών και ότι  πρόσκληση  σύμφωνα με τους κανονισμούς 

για την παρούσα συνεδρία  έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη 

συμπεριλαμβανομένων των κ. Λ. Λοΐζου  και κ. Α. Λοΐζου που απουσιάζουν.  

Προσκλήσεις  έχουν σταλεί  επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

Θέματα: 

1. Έγκριση όρων προσφορών. 

 

1.1 Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για τεχνική υποστήριξη 

διαχείριση και παρακολούθηση της εφαρμογής του έργου 

INVALOR 101. Αρ. Φακ: 15.0.18/18 

Η   Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους. 
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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. Synergia Media Ltfd 

2. CK Matrix Exhibition Partners Ltd 

3. IMH Ltd 

4. Enoros Consulting Ltd 

5. Zebranico Ltd 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η κα. Καλομοίρα Κέλη και 

έκθεση αξιολόγησης ο Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και η 

Δημοτική Ταμίας. 

Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται η κα. Καλομοίρα Κέλη. 

 

1.2 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για διαχωρισμένη συλλογή 

και ανακύκλωση ρεύματος αποβλήτου γυαλιού. Αρ. Φακ: 15.0.19/18 

Η   Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

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. Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ 

2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΤΔ 

3. ENERCO ENERGY RECOVERY LTD 

4. GREEN 2 SUSTAIN PCC 

5. GEOVALIN – GEOMATERIALS VALORIZATION PC  

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η κα. Καλομοίρα Κέλη  και 

έκθεση αξιολόγησης ο Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και η 

Δημοτική Ταμίας. 

Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται η κα. Καλομοίρα Κέλη. 

1.3 Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή μεταφορά και απόρριψη 

Δημοτικών Αποβλήτων από την Αστική Περιοχή του Δήμου. Αρ. 

Φακ: 15.0.14/18. 

Ο κ. Δήμαρχος προσήλθε στην συνεδρίαση. 

 



3 

 

 

Επίσης κλήθηκε και προσήλθε στην συνεδρίαση η Υγειονομική Επιθεωρήτρια 

κα Βίβια Τρισόκκα, η οποία επεξήγησε και ανέλυσε της πρόνοιες της πιο 

πάνω προσφοράς και αφού απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις  των μελών 

αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

Η Επιτροπή μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού και αποφάσισε τις 

ακόλουθες αλλαγές: 

1. Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης να γίνει €400.000 το χρόνο  

2. Η Διάρκεια της Σύμβασης να γίνει δυο (2) χρόνια με δικαίωμα 

ανανέωσης από το Δήμο για άλλα δυο (2) χρόνια. 

3. Διαγραφή από το Άρθρο 30 της παραγράφου 4.2  του Παραρτήματος ΙΙ 

«Όροι Εντολής  - Τεχνικές Προδιαγραφές» 

4. Στο Παράρτημα IV  να προστεθούν τα ακόλουθα: 

- Ο Ανάδοχος δεν θα εργάζεται μόνο κατά τις ακόλουθες αργίες: 

1. Χριστούγεννα   

2. Πρωτοχρονιά   

3. Φώτα   

4. 25η Μαρτίου   

- Από τα εστιατόρια και τις καφετέριες να γίνεται καθημερινή 

περισυλλογή των αποβλήτων. 

Επιβεβαιώνεται ότι Συντονιστής της Σύμβασης είναι η κα Βίβια Τρισόκκα. 

 

2 Διευκρινίσεις για διαγωνισμό. 

2.1 Προμήθεια τοποθέτηση και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια 

συστήματος ξύλινου δαπέδου στην Αίθουσα Αθλοπαιδιών στο 

χώρο του Δ΄ Δημοτικού. Αρ. Φακ: 15.0.15/18 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την επιστολή οικονομικού φορέα αναφορικά με 

το πιο πάνω θέμα και επειδή δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα μέσω του 

συστήματος e-procurement, αποφάσισε να μην ληφθεί υπόψη, ούτε να 

σχολιασθεί.. 

Η Λειτουργός του ΚΟΑ κα Πασχαλίνα Μαγνήτη μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία επιβεβαίωσε ότι το σύστημα που προδιαγράφει ο μελετητής του 

έργου είναι το πιο ανθεκτικό και υπάρχουν πολλές εταιρείες που το 

προσφέρουν.  

Αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων ο κ. Δήμαρχος. 
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2.3 Προμήθεια δυο (2) εξωλέμβιων κινητήρων για αντικατάσταση των 

υφιστάμενων στην Ναυαγοσωστική Λέμβο «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ». 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα Πρακτικά της ανοικτής συνάντησης που 

πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2018 και για τα ερωτήματα που υπέβαλαν 

οικονομικοί φορείς και αποφάσισε τις ακόλουθες αλλαγές: 

Α.  Έντυπο 1. Πίνακας προσφοράς και συμμόρφωσης με τις τεχνικές 
προδιαγραφές: 

1. Α/Α 2.3  Το βάρος του κάθε κινητήρα να μην ξεπερνά τα 250kg 
 

2. A/A 2.9   Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση 
καινούργιου συστήματος υδραυλικού τιμονιού σύμφωνα με τα πρότυπα 
του κατασκευαστή (υδραυλικό τιμόνι), ότι πληροί/ικανοποιεί την 
ιπποδύναμη των κινητήρων δηλαδή 2 Χ 150ΗΡ και μπάρα ζεύξης 
μηχανών (LINK BAR) εργοστασιακή.  
Με την προσφορά να υποβληθεί και κατάλογος με τις προδιαγραφές 
του προτεινόμενου υδραυλικού τιμονιού – συστήματος. 
 

3. Α/Α 2.12 Ένα διπλό χειριστήριο καθιστό.  

Β. Διευκρινίζεται ότι στο Έντυπο 3 Οικονομική Προσφορά η τιμή για τη 
συντήρηση κατά το 1ο έτος είναι ενημερωτική. Συμπεριλαμβάνεται στην 
συνολική τιμή.  

Γ. Μέρος Α: Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού. 

Όσον αφορά το αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης 

δεν εγκρίθηκε επειδή οι υφιστάμενοι κινητήρες λόγω παλαιότητας δεν 

προσφέρουν ασφάλεια και επιπρόσθετα πιθανόν να χαθεί η επιχορήγηση 

από τον ΚΟΤ σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης. 

Επίσης αποφάσισε όπως έγγραφα για το διαγωνισμό δοθούν και στην 

εταιρεία P.S. Jordanou Ltd. 

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  

 


