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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Επιτροπής Προσφορών 
8/19 

 
 

Ημερομηνία: 22 Μαΐου 2019 

Ώρα έναρξης: 08:15΄ 

Ώρα λήξης: 09:40΄ 

 

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 

 

Απόντες 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος 

κα. Μαρία Σπανάχη  Γραμματειακός Λειτουργός 

  

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τέσσερα μέλη 

της Επιτροπής και ότι πρόσκληση έχει παραλάβει έγκαιρα και ο κ. Τάσος 

Βλίττης που απουσιάζει. Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό 

Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

 

Θέματα: 

1. Κατακύρωση Προσφορών 

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. Aρ. Φακ: 15.0.4/19 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο Λειτουργός Τεχνικής 

Υπηρεσίας κ. Ανδρέας Γεωργίου. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από την δημοσίευση του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement προσφορά υπέβαλαν δυο οικονομικοί φορείς ως 

ακολούθως:  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ METAXOTOS 
LTD 

SANDWORKS 
(Ormidhia) Ltd 

1 Επιδιόρθωση εσωτερικής 
περίφραξης 

€14.500 
 

€15.000 

2 Επιδιόρθωση εξωτερικής 
περίφραξης 

€100.000 
€75.000 

3 Προπύλαια (2 κτίρια) € 14.000 
€20.000 

4 Εξωτερικές όψεις κερκίδων €50.000 
€104.000 

    

 ΣΥΝΟΛΟ €178.500 €214.000 

 

Ο Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ανδρέας Γεωργίου ενημέρωσε την 

Επιτροπή για τις προσφορές που υποβλήθηκαν και αφού απάντησε σε 

διάφορες διευκρινιστικές ερωτήσεις  αποχώρησε από την αίθουσα 

συνεδριάσεως.  

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η Επιτροπή αποφάσισε όπως 

ζητήσει από την εταιρεία METAXOTOS LTD, ανάλυση της οικονομικής 

προσφοράς της, η οποία θα εξετασθεί από την Επιτροπή. 

 

1.2 Προμήθεια 200 επιστύλιων και 200 επιδαπέδιων κάδων για τον  

παραλιακό πεζόδρομο Πρωταρά. Αρ. Φακ: 15.0.5/19 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από την προκήρυξη του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement υπέβαλαν προσφορά οι ακόλουθοι οικονομικοί 

φορείς: 

1. ΦΕΛΜΙΧ ΛΤΔ 

2. M.M.V Progress Ltd 

3. TOTAL Sports Ltd  

4. E & G (ZALAKAS) Imports – Exports Ltd 

Οι εταιρείες M.M.V Progress Ltd  και TOTAL Sports Ltd δεν προσκόμισαν 

δείγματα γι’ αυτό και οι προσφορές τους δεν αξιολογήθηκαν. 
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Η εταιρεία E & G (ZALAKAS) Imports – Exports Ltd προσκόμισε δείγμα μόνο 

για τους επιδαπέδιους κάδους και η προσφορά της για τους επιστύλιους 

κάδους δεν έχει αξιολογηθεί. 

 Α/Α ΕΙΔΟΣ E & G 
(ZALAKAS) 
Imports – 

Exports Ltd 

 
ΦΕΛΜΙΧ ΛΤΔ 

1 
Επιστύλιοι κάδοι 

- €90/ένας 
€18.000 + ΦΠΑ 

2 
Επιδαπέδιοι κάδοι 

€240/ένας 
€48.000 + 

ΦΠΑ 

€260/ένας 
€52.000 +ΦΠΑ 

 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης, αποφάσισε όπως 

υιοθετήσει την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και αναθέσει τη 

σύμβαση  κατά κατηγορία ως ακολούθως: 

- για τους επιστύλιους κάδους στην εταιρεία ΦΕΛΜΙΧ ΛΤΔ στην τιμή των 

€90 ο ένας και συνολική τιμή €18.000 συν ΦΠΑ 

-  και για τους επιταδαπέδιους κάδους στην εταιρεία E & G (ZALAKAS) 

Imports – Exports Ltd στην τιμή των €240 ο ένας και συνολική τιμή 

€48.000 συν ΦΠΑ ως τις πιο φθηνές και εντός προδιαγραφών. 

 

1.3 Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση πρασίνου σε διάφορες 

περιοχές του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.7/19  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από την προκήρυξη του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement υπέβαλαν προσφορά οι ακόλουθοι οικονομικοί 

φορείς: 

1. SANDWORKS (Ormidhia ) Ltd 

2. D K Stylianou Georgikes Epihirisis Ltd 

H προσφορά της εταιρείας SANWORKS (Ormidhia ) Ltd έχει απορριφθεί 

επειδή δεν πληρούσε τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Εγγύηση συμμετοχής (Έντυπο 1),  

- Δήλωση άλλων φορέων (Έντυπο 11) από Γεωπόνο, επειδή η ίδια η 

εταιρεία δεν έχει δηλώσει εργοδοτούμενο που να καλύπτει την 

απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο  8.3.1(6) του Μέρους Α: «Οδηγίες 

προς Οικονομικούς Φορείς» 

- Ολοκληρωμένη ανάλυση της τεχνικής προσφοράς όπως αναφέρεται 

στην παράγραφο 8.3.2(2) στο Μέρος Α: «Οδηγίες προς οικονομικούς 

φορείς»,  
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- Το έντυπο 7 «Παρουσίαση Ομάδας Έργου» 

- Το Έντυπο 3 «Τεκμηρίωση Τεχνικών & Επαγγελματικών Ικανοτήτων 

Προσφέροντα» 

 Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση 

της σύμβασης στην εταιρεία D K Stylianou Georgikes Epihirisis Ltd με τις 

ακόλουθες τιμές: 

- Συντήρηση €69.400/έτος + ΦΠΑ 

- Μεταφορά €  9.600/έτος + ΦΠΑ 

Και συνολική τιμή για 3 χρόνια €237.000 συν ΦΠΑ 

 

2 Έγκριση όρων διαγωνισμού 

2.1 Προμήθεια ή προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού 

σκυροδέματος συνδετικής στρώσης και ασφαλτικού 

σκυροδέματος επιφανειακής στρώσης και tack coat. Αρ. Φακ: 

15.0.8/19 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκριση τους με τις ακόλουθες αλλαγές: 

1. Ο διαγωνισμός να γίνει προμήθεια ή προμήθεια και μεταφορά ή 

προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος συνδετικής 

στρώσης και ασφαλτικού σκυροδέματος επιφανειακής στρώσης  και 

tack coat. 

2. Στην τέταρτη κατηγορία προμήθεια και τοποθέτηση συνδετικής 

στρώσης και ασφαλτικού σκυροδέματος επιφανειακής στρώσης και 

tack coat να προστεθεί και η εργασία για milling. 

3. Ανάθεση της σύμβασης θα γίνει ανά κατηγορία ως ακολούθως: 

 Προμήθεια μόνο  

Συνδετική στρώση 

Επιφανειακή  στρώση 

Tack coat 

 

 Προμήθεια και μεταφορά  

Συνδετική στρώση 

Επιφανειακή  στρώση 

Tack coat 

 

 Προμήθεια  μεταφορά και τοποθέτηση  

Συνδετική στρώση 

Επιφανειακή  στρώση 

Tack coat 
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 Προμήθεια  μεταφορά και τοποθέτηση  

Milling  

Συνδετική στρώση 

Επιφανειακή  στρώση 

Tack coat 

 

 Προμήθεια  μεταφορά και τοποθέτηση  

Επιφανειακή  στρώση 

Tack coat 

 

Ανάλογες αλλαγές να γίνουν  και στο Έντυπο της  Οικονομικής Προσφοράς. 

4. Στο μέρος Β: Συμφωνία να αφαιρεθεί από το Άρθρο 2 «Αντικείμενο της 

Σύμβασης» η παράγραφος 2. 

5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Όροι εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές να 

προστεθεί το ακόλουθο: 

Για την τέταρτη κατηγορία « Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ασφαλτικού 

σκυροδέματος συνδετικής στρώσης, επιφανειακής στρώσης milling και tack 

coat» θα ισχύουν και τα ακόλουθα: 

1. Απόξεση – Φριζάρισμα (Milling) 

Α. Τα μηχανήματα του φρεζαρίσματος να διαθέτουν αυτόματο σύστημα 

έλεγχου της ακριβείας των διαμηκών και εγκάρσιων κλίσεων 

οδοστρώματος ανοχή  ±6mm. Ο μηχανισμός να περιλαμβάνει σύστημα 

κοπής και αποτελεσματικό μέσο ελέγχου της σκόνης. Το μηχάνημα να μην 

έχει σκασμένα φθαρμένα δόντια. 

Διαδικασία απόξεσης  

- Αφαιρούνται οι υφιστάμενοι ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια 

γάτας) 

- Γύρω από καπάκια φρεατίων /σχάρες γίνεται χρήση χειρονακτικού 

εξοπλισμού. 

- Η απόξεση με το μηχάνημα να είναι στο σωστό βάθος/πλάτος, κλίσεις 

και υφή. 

- Τα αποξέσματα θα μεταφέρονται αμέσως από τον εργολάβο σε χώρο 

που θα του υποδεικνύει ο εκπρόσωπος του Δήμου (εντός ζώνης 10km) 

- Για μείωση σκόνης να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. (ενδέχεται να 

απαιτηθεί προδιαβροχή του οδοστρώματος) 

- Η επιφάνεια καθαρίζεται αφού τελειώσει η απόξεση ώστε να δεχτεί την 

συγκολλητική ουσία tack – coat. 
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B.1 Προμήθεια / Μεταφορά / Τοποθέτηση tack coat 

B.2 Προμήθεια / Μεταφορά / Τοποθέτηση wearing course πάχους min 5cm  

Τα υλικά, ο τρόπος εργασίας, οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι θα είναι 

όπως προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές και όρους που ισχύουν για 

κατασκευές δρόμων / οικοπέδων κατηγορίας Α.  

Γ. Εντός της λωρίδας κατάληψης του δρόμου ο εργολάβος θα φροντίσει τα 

φρεάτια / καπάκια, σχάρες να μην υποστούν ζημιά στο στάδιο απόξεσης. 

Να μην καλυφθούν  στο στάδιο τοποθέτησης wearing course και τα 

καπάκια να συνάδουν με το τελειωμένο premix /υψομέτρο του δρόμου. 

Δ. Τυχόν αναφορές ή παραπομπές σε οποιαδήποτε πρότυπα ή/και συγκεκριμένη 

κατασκευή ή/και τύπο υλικού ή/και ονομασία ή/και κατασκευαστή ή/και 

προμηθευτή, νοείται ότι γίνονται αποδεκτά και ισοδύναμα. 

Συντονιστής για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται ο κ. Ανδρέας Γεωργίου 

και επιτροπή αξιολόγησης οι κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας, Ανδρέας Γεωργίου 

και Κώστας Σιημητράς.  

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  

 

 


