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Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

κ.  Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ.  Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Απόντες 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος 

 κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –   

   Βοηθός Πρακτικογράφος 

 

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τέσσερα μέλη 

και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα 

συνεδρίαση έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της Επιτροπής 

συμπεριλαμβανομένου του κ. Τ. Βλίττη  που απουσιάζει λόγω έκτακτων 

επαγγελματικών υποχρεώσεων. Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό 

Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα  

1. Αξιολόγηση και εισήγηση στο Συμβούλιο Προσφορών 

1.1 Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση του Αθλητικού Κέντρου του 

Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.10/19 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση στο σύστημα                   

e-procurement υποβλήθηκαν 3 προσφορές από τους ακόλουθους 

οικονομικούς φορείς: 

1. ASPIS Sport & Leisure Ltd 

2.  Greentech Trading Ltd 



3. A & E Στυλιανού Τεχνοχημική Λτδ 

Αφού μελέτησε τις προσφορές και την συνημμένη έκθεση αξιολόγησης 

αποφάσισε όπως εισηγηθεί την απόρριψη της προσφοράς  της εταιρείας 

ASPIS Sport & Leisure Ltd  επειδή δεν πληροί την χρηματοοικονομική 

επάρκεια που ζητείται στο άρθρο 6.3 του ΜΕΡΟΥΣ Α «Οδηγίες προς 

Οικονομικούς Φορείς» και να εισηγηθεί την ανάθεση της σύμβασης στην 

δεύτερη κατά σειρά κατάταξης που πληροί τους όρους και προδιαγραφές του 

διαγωνισμού, εταιρεία Greentech Trading Ltd με τιμή εκατόν δέκα επτά 

χιλιάδες και εξακόσια εξήντα δύο (€117.662) Ευρώ ανά έτος και συνολική τιμή 

για τρία (3) έτη τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξη 

(€352.986) Ευρώ   και με αναλυτικές τιμές όπως φαίνονται στον συγκριτικό 

πίνακα τιμών που επισυνάπτεται και για τις διάφορες εργασίες που πρέπει να 

γίνουν με βάση το Πρακτικό της Ανοικτής Συνάντησης δεκαοκτώ χιλιάδες 

εξακόσια ενενήντα (€18.690) συν ΦΠΑ. 

  

2. Έγκριση όρων προσφοράς 

2.1 Εργασίες για αποκατάσταση της θερμομόνωσης και της 

υγρομόνωσης σε διάφορα υποστατικά του Δήμου. Αρ. Φακ: 

15.0.14/19. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού 

αποφάσισε την προκήρυξη τους με αλλαγή στην κατάταξη  του έργου από Δ΄ 

Κατηγορία σε Γ΄ Κατηγορία επειδή η εργασία θα εκτελεσθεί σε δημόσια κτήρια 

και ο εργολάβος Δ΄ Τάξης δικαιούται μέχρι 500τμ ενώ τα συνολικά τμ των 

τριών κτηρίων είναι  3085 τμ.   

 

3. Διάφορα. 

3.1 Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου Πρωταρά : 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για το αίτημα που υπέβαλε η εταιρεία ZEMCO 

Constructions Ltd για παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής της 

προσφοράς και αποφάσισε την απόρριψη του αιτήματος επειδή οι εργασίες 

όπως έχει προγραμματιστεί, πρέπει να αρχίσουν   αμέσως μετά την λήξη της 

τουριστικής περιόδου, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν πριν την έναρξη της νέας 

τουριστικής περιόδου.    

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  


