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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

6/20 
 

Ημερομηνία: 27 Μαρτίου 2020 

Ώρα έναρξης: 09:15΄ 

Ώρα λήξης:    11:00΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Θεόδωρος Πυρίλης Δήμαρχος, Προεδρεύον  

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 

 

 

Παρακαθήμενη: 

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 

αυτοπεριορισμού εξαιτίας του κορονοϊού.   Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης 

στο Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα: 

1. Έγκριση όρων προσφορών  

1.1  Κατασκευή παραλιακού Πεζόδρομου Πρωταρά Φάση Γ2. Αρ. φακ: 

15.0.15/20 

Η Επιτροπή μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού τα οποία 

ενέκρινε και αποφάσισε την προκήρυξη του με τις ακόλουθες αλλαγές: 

1. Μέρος Α: «Οδηγίες προς οικονομικούς φορείς»   

Παράγραφος 6.4 Επαγγελματικές και Τεχνικές Ικανότητες 
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Να προστεθεί ο ακόλουθος όρος: «Ο Ανάδοχος να εργοδοτεί ή συνεργάζεται 

με Μηχανικό ο οποίος να ήταν υπεύθυνος εργοταξίου για ένα έργο αξίας 

€2.000.000 κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη και ένα εργοδηγό ο οποίος να έχει 

πέντε χρόνια εμπειρία». 

2. Παράρτημα 2 «Παράρτημα Συμβολαίου». 

Η πρόσθετη αμοιβή να γίνει €1.000 ημερησίως  

Τέλος, αποφάσισε όπως ορίσει ως Συντονιστή Εκτέλεσης της Σύμβασης τον 

κ.  Ανδρέα Γεωργίου Επιτροπή Αξιολόγησης τους κ. Τρύφωνα Κουτσόλουκα, 

Ανδρέα Γεωργίου και Κώστα Σιημητρά. 

 

1.2 Κατασκευή παραλιακού Πεζόδρομου Πρωταρά Φάση Γ1. Αρ. Φακ: 

15.0. 16/20   

Η Επιτροπή μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού τα οποία 

ενέκρινε και αποφάσισε την προκήρυξη του με τις ακόλουθες αλλαγές: 

1. Μέρος Α: «Οδηγίες προς οικονομικούς φορείς»   

Παράγραφος 6.4 Επαγγελματικές και Τεχνικές Ικανότητες 

Να προστεθεί ο ακόλουθος όρος: «Ο Ανάδοχος να εργοδοτεί ή συνεργάζεται 

με Μηχανικό ο οποίος να ήταν υπεύθυνος εργοταξίου για ένα έργο αξίας 

€2.000.000 κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη και ένα εργοδηγό ο οποίος να έχει 

πέντε χρόνια εμπειρία». 

2. Παράρτημα 2 «Παράρτημα Συμβολαίου». 

Η πρόσθετη αμοιβή να γίνει €1.000 ημερησίως  

Τέλος, αποφάσισε όπως ορίσει ως Συντονιστή Εκτέλεσης της Σύμβασης τον 

κ.  Ανδρέα Γεωργίου Επιτροπή Αξιολόγησης τους κ. Τρύφωνα Κουτσόλουκα, 

Ανδρέα Γεωργίου και Κώστα Σιημητρά. 

 

1.3 Εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου και του χώρου στάθμευσης 

στον Πρωταρά (από το ξενοδοχείο Briliant (Lidl) μέχρι την πλατεία 

Μελιζόνα). Αρ. ΦΑκ: 15.0. 17/20 

 

Η Επιτροπή μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, αποφάσισε 

την απόρριψη τους και ετοιμασία νέων εγγράφων με Συνοπτική διαδικασία 

μόνο για το δρόμο με προϋπολογισμό €45.000. 
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Τέλος, αποφάσισε όπως ορίσει ως Συντονιστή Εκτέλεσης της Σύμβασης τον 

κ.  Ανδρέα Γεωργίου Επιτροπή Αξιολόγησης τους κ. Τρύφωνα Κουτσόλουκα, 

Ανδρέα Γεωργίου και Κώστα Σιημητρά. 

 

 

2. Ενημέρωση για διαγωνισμούς 

 
2.1  Εργασίες για κατασκευή διαφόρων οικοδομικών εργασιών και 

υγρομόνωσης της οροφής του Δημοτικού Μεγάρου και του 

Γιώρκειου Δημοτικού Νηπιαγωγείου. Αρ. Φακ: 15.01/20 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και αποφάσισε 

όπως η υπηρεσία εξετάσει άλλες διαδικασίες που προβλέπονται από τον 

Νόμο για την ανάθεση της εργασίας.  

2.2  Προμήθεια 1200 κρεβατιών παραλίας. Αρ. φακ: 15.0.5/20 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως ακυρωθεί ο διαγωνισμός και τερματισθεί 

οποιαδήποτε διαδικασία λόγω της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε 

εξαιτίας της πανδημίας,  η οποία συνεπακόλουθο θα έχει αντίκτυπο και στον 

τουρισμό.  

 

3. Διευκρινίσεις για διαγωνισμούς  

 

3.1 Προμήθεια πλαστικών σακουλιών HD . Αρ. Φακ: 15.0.7/20 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε το ερώτημα που υπέβαλε οικονομικός φορέας 

που έχει προεπιλεγεί, αποφάσισε όπως επιτραπεί η υποβολή των σακουλιών 

που διαθέτει ως δείγμα, νοουμένου ότι κατά την υποβολή της προσφοράς του 

υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι σε περίπτωση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού και υπογραφή σχετικής σύμβασης, αν τα 

σακούλια που θα παραδοθούν δεν ανταποκρίνονται επακριβώς στις 

καθορισθείσες προδιαγραφές του διαγωνισμού δεν θα παραληφθούν και δεν 

θα έχει οποιαδήποτε απαίτηση από το Δήμο  ούτε για πληρωμή ούτε για 

αποζημίωση. 

Επίσης σε τέτοια περίπτωση ο Δήμος πέρα από την εξαργύρωση της 

εγγυητικής πιστής εκτέλεσης που θα υποβάλει θα απαιτήσει επιπρόσθετες 

αποζημιώσεις για τις ζημιές που θα υποστεί.  
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3.2  Ενοικίαση οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου. Αρ. Φακ: 

15.0.14/20 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε το ερώτημα που υπέβαλε οικονομικός φορέας 

μετά από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στο σύστημα e-procurement 

αποφάσισε όπως γίνει αποδεκτό το αίτημα για υποβολή προσφοράς για 

διπλοκάμπινα με την τιμή για μονοκάμπινα,  μόνο στην περίπτωση που δεν 

υποβληθεί προσφορά για μονοκάμπινα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλης 

Δήμαρχος 


