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Ημερομηνία : 21 Μαρτίου 2019 

Ώρα έναρξης: 08:00΄ 

Ώρα λήξης    : 08:45΄ 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος   Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ . Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Ανδρέας Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

   

Απών 

κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

 

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας - Πρακτικογράφος 

κα Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός -Βοηθός             

Πρακτικογράφος 

Ο κ. Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τέσσερα  

μέλη της Επιτροπής, 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. 

Προσκλήσεις  έχουν σταλεί  επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

Θέματα: 

1. Διευκρινίσεις για διαγωνισμό.  

1.1 Εργασίες για επιδιόρθωση της εσωτερικής και εξωτερικής 

περίφραξης και για την αποκατάσταση και συντήρηση του 

σκυροδέματος στα προπύλαια και στις κερκίδες του Δημοτικού 

Σταδίου. Αρ. φακ: 15.0.4/19 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε το συνημμένο σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή  απόψεων αποφάσισε ότι ισχύει η 

απόφαση για το θέμα 1.1 της Συνεδρίας 3/19 ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2019,  

δηλαδή για σκοπούς προσφοράς να συμπεριληφθούν στα έγγραφα οι 

ποσότητες για τις διάφορες εργασίες που θα εκτελεσθούν. 

 



1.2   Προμήθεια 200 επιστύλιων και 200 επιδαπέδιων κάδων για τον  

παραλιακό πεζόδρομο Πρωταρά. Αρ. Φακ: 15.0.5/19 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τις διευκρινίσεις που ζήτησαν οικονομικοί 

φορείς για τον πιο πάνω διαγωνισμό και αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. Ερώτηση 

Παράταση για ένα μήνα της ημερομηνίας υποβολής προσφοράς 

Απάντηση 

Δεν δίνεται παράταση επειδή οι κάδοι προορίζονται για τον παραλιακό 

πεζόδρομο του Δήμου και έχει ήδη αρχίσει η τουριστική περίοδος και ως εκ 

τούτου δεν μπορεί να καθυστερήσει περαιτέρω η προμήθεια τους. 

2. Ερώτηση  

Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο; 

Απάντηση 

Όχι δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο 

3. Ερώτηση 

Ποια είναι η επιθυμητή διάσταση και πάχος για το ξύλο (π.χ 5εκ πλάτος Χ 

1.5 εκ πάχος) 

Απάντηση 

Οι επιθυμητές διαστάσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Ελάχιστο πλάτος 4εκ  

2. Ελάχιστο πάχος 1.5εκ  

 

4. Ερώτηση 

Υπάρχει χώρος ανάμεσα στο ξύλο και το έδαφος με κάποια βάση; 

Απάντηση 

Δεν υπάρχει χώρος ανάμεσα στο ξύλο και το έδαφος με κάποια βάση 

5. Ερώτηση 

Θα υπάρχει ένας κάδος απορριμμάτων μέσα με τομές ή πλαστικές σακούλες; 

Απάντηση 

Να υπάρχει ένας πλαστικός κάδος απορριμμάτων με  τομές.  



 

2 Έγκριση Τεχνικής Αξιολόγησης και άνοιγμα οικονομικών προσφορών 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι υπέβαλαν προσφορά και οι πέντε οικονομικοί 

φορείς που προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά ως ακολούθως: 

1. Παναγιώτης Πουλλής  

2. Γεώργιος Κυρμίτσης 

3. Χριστάκης Τυρίμου  

4. Κωνσταντίνος Γεωργίου 

5. Παύλος Ζάκος 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση της Τεχνικής Αξιολόγησης αποφάσισε 

όπως προχωρήσει στο άνοιγμα μόνο των τριών (3) πιο κάτω Προσφορών 

επειδή οι άλλες δυο δεν πληρούσαν το κριτήριο των δέκα χρόνων εμπειρίας 

όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 του Μέρους Α «Αντικείμενο της Σύμβασης και 

όροι διενέργειας του διαγωνισμού» των εγγράφων του διαγωνισμού. 

1. Παναγιώτης Πουλλής  

2. Γεώργιος Κυρμίτσης 

3. Παύλος Ζάκος 

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  


