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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

14/19 
 
 

Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2019 

Ώρα έναρξης: 08:20΄ 

Ώρα λήξης:     09:11΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ.  Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Απόντες 

   κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

. κ. Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Παρακαθήμενοι: 

κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –   

   Βοηθός Πρακτικογράφος 

 

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τρία μέλη 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 Α. Λοΐζου που απουσιάζουν λόγω έκτακτων επαγγελματικών 

υποχρεώσεων. Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή και Γενικό 

Λογιστή.   

Θέματα: 

1 Έγκριση όρων προσφοράς . 

 

1.1 Προμήθεια πλακών και κρασπέδων. Αρ. Φακ: 15.0.19/19. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού αποφάσισε 

την προκήρυξη τους στο σύστημα e-procurement. 

Επίσης αποφάσισε όπως ορίσει ως συντονιστή εκτέλεσης της Σύμβασης τον κ. 

Ανδρέα Γεωργίου και Επιτροπή Αξιολόγησης τους κ. Τρύφωνα Κουτσόλουκα, 

Ανδρέα Γεωργίου και Κώστα Σιημητρά.  
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1.2 Προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος και επιχρισμάτων.   

Αρ. φακ: 15.0.20/19 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού αποφάσισε 

την προκήρυξη του αναφερόμενου διαγωνισμού. 

Επίσης αποφάσισε όπως ορίσει ως συντονιστή εκτέλεσης της Σύμβασης τον κ. 

Ανδρέα Γεωργίου και Επιτροπή Αξιολόγησης τους κ. Τρύφωνα Κουτσόλουκα, 

Ανδρέα Γεωργίου και Κώστα Σιημητρά.  

 

1.3  Κατασκευή Πεζοδρομίων . Αρ. Φακ: 15.0.21/19 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού αποφάσισε 

την προκήρυξη του αναφερόμενου διαγωνισμού. 

Επίσης αποφάσισε όπως ορίσει ως συντονιστή εκτέλεσης της Σύμβασης τον κ. 

Ανδρέα Γεωργίου και Επιτροπή Αξιολόγησης τους κ. Τρύφωνα Κουτσόλουκα, 

Ανδρέα Γεωργίου και Κώστα Σιημητρά.  

 

1.4 Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες συστήματος σπαστήρα. Αρ. φακ: 

15.0.22/19. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού 

αποφάσισε την προκήρυξη του αναφερόμενου διαγωνισμού με τις ακόλουθες 

αλλαγές: 

1. Η ποσότητα του υλικού που θα παραχθεί από 15000m³ να γίνει 23000m³   

2. Ο προϋπολογισμός από €200.000 να γίνει €207.000 

3. Να προστεθεί στην παράγραφο 1 του  Παραρτήματος ΙΙ όροι Εντολής – 

Τεχνικές Προδιαγραφές  το ακόλουθο «Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η 

παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες συστήματος σπαστήρα για 

παραγωγή  2̴3.000m³ υλικού υποθεμελίου στις περιοχές Α και Β που 

φαίνονται στα επισυναπτόμενα τοπογραφικά σχέδια και άλλες περιοχές που 

θα υποδείξει ο Δήμος».  

Επίσης αποφάσισε όπως ορίσει ως συντονιστή εκτέλεσης της Σύμβασης τον κ. 

Ανδρέα Γεωργίου και Επιτροπή Αξιολόγησης τους κ. Τρύφωνα Κουτσόλουκα, 

Ανδρέα Γεωργίου και Κώστα Σιημητρά.  

 

2 Διάφορα  

2.1 Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανήματος θρυμματισμού 

κλαδεμάτων στο πράσινο σημείο του Δήμου. Αρ. φακ: 15.0.12/19. 
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Σε συνέχεια της απόφασης της Συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών  

ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2019 η  Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από 

ενημέρωση της υπηρεσίας από την εταιρεία MC Ordinatio Maintenace Ltd ότι η 

άδεια διαχείρισης αποβλήτων που είχε προσκομίσει είναι από το Υπουργείο 

Εσωτερικών  και δικαιούται να εκτελέσει την υπό αναφορά εργασία, ζήτησε και 

πήρε από το Τμήμα Περιβάλλοντος επιβεβαίωση ότι μπορεί να εκτελέσει την πιο 

πάνω εργασία με την άδεια που διαθέτει.   

 Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στην 

εταιρεία MC Ordinatio Maintenace Ltd για το μέρος που αφορά τον θρυμματισμό 

και μεταφορά μόνο στην τιμή των €5.70m³. 

 

 

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών 

 

 

 

 

 

 

 

 


