
 
Πρακτικά Συνεδρίασης 

Επιτροπής Προσφορών 
8/20 

 

Ημερομηνία:  14 Μαϊου  2020 

Ώρα έναρξης: 18:15΄ 

Ώρα λήξης:    18:45΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος  Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  
κ  Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ.  Ανδρέας  Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος   

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 
 

 

Παρακαθήμενοι: 

Κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Δημοτικός Γραμματέας –Πρακτικογράφος 

Κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –Βοηθός 

Πρακτικογράφος. 

 

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει πλήρης  απαρτία και για την παρούσα 

συνεδρίαση  προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή και Γενικό 

Λογιστή.   

Θέματα: 

1. Διευκρινίσεις για διαγωνισμούς 

1.1 Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου Πρωταρά Φάση Γ2.                                     

Αρ. Φακ:15.0.15/20. 

Η Επιροπή ενημερώθηκε για τα αιτήματα  διευκρινίσεων που υπέβαλαν 

οικονομικοί φορείς και μετά απο συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε 

τα ακόλουθα:  

1. Ερώτηση 

Στην παράγραφο 3.1 του Τόμου Α αναφέρεται ότι η κατηγορία του έργου είναι 

Τεχνικό. Εντούτοις, στην παράγραφο 6.4.1.(α) του Τόμου Α όπου περιγράφονται 



οι απαιτούμενες Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότητες και ενώ το λεκτικό 

αναφέρει «Κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 

ένα (1) έργο ίδιας Κατηγορίας με το παρόν Έργο…» η επικεφαλίδα της 

παραγράφου είναι «Σε οικοδομικά έργα». Επίσης, στο σχετικό έντυπο που πρέπει 

να συμπληρωθεί (Παράρτημα 6, Μέρος Β) η  επικεφαλίδα είναι «Τεχνική Ικανότητα 

σε Οικοδομικά Έργα (Παράγραφος 6.4.1(α))».  

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η κατηγορία των Έργων που πρέπει να έχει 

συμπληρώσει ο Προσφέροντας για την εκπλήρωση της Τεχνικής Ικανότητας 

σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.1.(α) είναι τα Τεχνικά Έργα και να γίνει η σχετική 

διόρθωση στα έντυπα. 

Απάντηση: 

Γίνεται δεκτό το αίτημα των Οικονομικών Φορέων και όπου αναφέρεται 

“Οικοδομικό Έργο” να αντικατασταθεί με τον όρο “Τεχνικό Έργο”. 

 

2. Ερώτηση 

Στον τόμο Α – παρ.6.3.1 οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, κατά την 

οποία οι Οικονομικοί φορείς πρέπει «να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τα 

τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη, τουλάχιστον ίσο με ένα (1) εκατομμύριο 

€1,000,000 ευρώ», και συγκεκριμένα στο σχετικό Παράρτημα 6 – Α. 

Χρηματοοικονομική Ικανότητα, παρακαλούμε όπως αναθεωρηθούν οι ζητούμενες 

οικονομικές χρονιές 2017, 2018, 2019 σε 2016, 2017, 2018 αφού το οικονομικό 

έτος 2019 είναι αδύνατο, για οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, να είναι 

ολοκληρωμένο. Αναμένουμε την θετική σας ανταπόκριση. 

Απάντηση 

Η παράγραφος 6.3.1 του Τόμου Α: “Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς” να 

αναφέρεται για τα έτη 2017 και 2018 στους εξελεγμένους λογαριασμούς και για το 

έτος 2019 στους  ανεξέλεγκτους  λογαριαμούς.  

 

3.  Ερώτηση 

Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: στον Τόμο Α – παρ.2.22, όπως και στον Τόμο 

Ε- ΣΑΥ παρ.1.3 (σελ.6), η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες από την 

ημερομηνία έναρξης του Έργου. Στην σελίδα 1/23 των Προκαταρκτικών (ΔΠ-

excel) στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των εργασιών «τονίζεται ότι η διάρκεια του 

Συμβολαίου προβλέπεται να είναι πέντε (5) μήνες. Οι Εργασίες θα εκτελούνται από 



1η Νοεμβρίου μέχρι 31η Μαρτίου.» Παρακαλούμε να διευκρινιστεί η ορθή διάρκεια 

εκτέλεσης εργασιών. 

 

Απάντηση 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες, δηλαδή ένας (1) 

μήνας για  παραγγελία των υλικών και πέντε (5) για την κατασκευή του έργου. 

 

4. Ερώτηση 

Σύμφωνα με τα έγγραφα προσφοράς Τόμος Α – παράγραφοι 2.15 και 6.5,  

απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής (ως Παράρτημα 3) αξίας €45,000. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις με την πανδημία του κορωνοϊού και 

μετά από μέτρα που πάρθηκαν στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων από το 

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως εγκύκλιος αρ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 109, ημερ.26 

Μαρτίου 2020, και συγκεκριμένα παρ.5 «Εγγυήσεις Συμμετοχής / Δέσμευση Μη 

Απόσυρσης Προσφοράς» παρακαλούμε όπως η απαίτηση για υποβολή εγγύησης 

συμμετοχής αφαιρεθεί από τους όρους του  διαγωνισμού.   

Απάντηση 

Γίνεται αποδεκτό το αίτημα των οικονομικών φορέων και δεν θα υποβληθεί 

Εγγύηση Συμμετοχής αλλά να υποβληθεί το Έντυπο της Δέσμευσης μη 

Απόσυρσης της Προσφοράς. 

 

1.2 Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου Πρωταρά Φάση Γ1.                                  

Αρ. Φακ:15.0.16/20. 

Η Επιροπή ενημερώθηκε για τα αιτήματα διευκρινίσεων που υπέβαλαν 

οικονομικοί φορείς και μετά απο συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε 

τα ακόλουθα:  

1. Ερώτηση 

Στην παράγραφο 3.1 του Τόμου Α αναφέρεται ότι η κατηγορία του έργου είναι 

Τεχνικό. Εντούτοις, στην παράγραφο 6.4.1.(α) του Τόμου Α όπου περιγράφονται 

οι απαιτούμενες Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότητες και ενώ το λεκτικό 

αναφέρει «Κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 

ένα (1) έργο ίδιας Κατηγορίας με το παρόν Έργο…» η επικεφαλίδα της 

παραγράφου είναι «Σε οικοδομικά έργα».  



Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η κατηγορία των Έργων που πρέπει να έχει 

συμπληρώσει ο Προσφέροντας για την εκπλήρωση της Τεχνικής Ικανότητας 

σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.1.(α) είναι τα Τεχνικά Έργα και να γίνει η σχετική 

διόρθωση. 

 

 

 Απάντηση  

Γίνεται δεκτό το αίτημα των Οικονομικών  Φορέων και όπου αναφέρεται 

“Οικοδομικό Έργο” αντικατασταθεί με τον όρο  “Τεχνικό Έργο”. 

2. Ερώτηση 

Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: στον Τόμο Α – παρ.2.22, όπως και στον Τόμο 

Ε- ΣΑΥ παρ.1.3 (σελ.6), η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες από την 

ημερομηνία έναρξης του Έργου. Στην σελίδα 1/23 των Προκαταρκτικών (ΔΠ-

excel) στους ειδικούς όρους εκτέλεσης των εργασιών «τονίζεται ότι η διάρκεια του 

Συμβολαίου προβλέπεται να είναι πέντε (5) μήνες. Οι Εργασίες θα εκτελούνται από 

1η Νοεμβρίου μέχρι 31η Μαρτίου.» Παρακαλούμε να διευκρινιστεί η ορθή διάρκεια 

εκτέλεσης εργασιών. 

 

Απάντηση 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες, δηλαδή ένας (1) 

μήνας για  παραγγελία των υλικών και πέντε (5) μήνες για την κατασκευή του 

έργου. 

 

3. Ερώτηση 

 
Σύμφωνα με τα έγγραφα προσφοράς, Τόμος Α – παράγραφοι 2.15 και 6.5,  

απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής (ως Παράρτημα 3) αξίας €70,000. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις με την πανδημία του κορωνοϊού και 

μετά από μέτρα που πάρθηκαν στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων από το 

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως εγκύκλιος αρ.ΓΛ/ΑΑΔΣ 109, ημερ.26 

Μαρτίου 2020, και συγκεκριμένα παρ.5 «Εγγυήσεις Συμμετοχής / Δέσμευση Μη 

Απόσυρσης Προσφοράς» παρακαλούμε όπως η απαίτηση για υποβολή εγγύησης 

συμμετοχής αφαιρεθεί από τους όρους του  διαγωνισμού.   

 

Απάντηση  



Γίνεται αποδεκτό το αίτημα των οικονομικών φορέων να μην υποβληθεί Εγγύηση 

Συμμετοχής αλλά να υποβληθεί το Έντυπο της Δέσμευσης μη Απόσυρσης της 

Προσφοράς. 

 

 

4. Ερώτηση 

Στον τόμο Α – παρ.6.3.1 οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, κατά την 

οποία οι Οικονομικοί φορείς πρέπει «να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για 

τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη, τουλάχιστον ίσο με ένα (1) εκατομμύριο 

€1,000,000 ευρώ», αντιλαμβανόμαστε ότι αναφέρεστε στις χρονιές 2016, 2017, 

2018 αφού το οικονομικό έτος 2019 είναι αδύνατο, για οποιονδήποτε οικονομικό 

φορέα, να είναι ολοκληρωμένο. Παρακαλώ επιβεβαιώστε. 

Απάντηση 

Η παράγραφος 6.3.1 του Τόμου Α: “Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς”  να 

αναφέρεται για τα έτη 2017 και 2018 στους εξελεγμένους λογαριασμούς και για το 

έτος 2019 στους  ανεξέλεγκτους  λογαριαμούς.  

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  

 


