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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

15/21 

Ημερομηνία: 13 Οκτωβρίου  2021 

Ώρα έναρξης: 08: 30 

Ώρα λήξης:  08:55 

 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Σταύρος Σταύρου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Λοϊζος Λοϊζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Προκαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – Πρακτικογράφος  

κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –Βοηθός 

Πρακτικογράφος. 

 

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει πλήρης  απαρτία και ότι πρόσκληση σύμφωνα με 

τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν σταλεί και στο Γενικό Ελεγκτή 

και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα:  

1 Έγκριση όρων προσφοράς. 

Προμήθεια πλαστικών σακουλιών HD. Αρ. φακ: 15.0.31/21 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι κατά το 2021 έχουν προκηρυχθεί ακόμα 2 διαγωνισμοί 
με βάση το Άρθρο 90(Ι)β του Νόμου 73(Ι)2016, επειδή λόγω πανδημίας το 2020 δεν 
προβλέφθηκε αρκετή ποσότητα.   

Αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού που επισυνάπτονται, αποφάσισε την 
έγκριση τους. 

Επίσης αποφάσισε όπως έγγραφα του διαγωνισμού δοθούν στους ακόλουθους 
οικονομικούς φορείς οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τέτοιου είδους 
εργασίες, διαθέτουν την εμπειρία και μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 
διαγωνισμού:  

1. Nikyr Products Ltd 
2. Lordos United Plastics Public Ltd  
3. Χρύσω & Cο Λτδ  
4. Star polybag Ltd  
5. E. G. Hygiene Services ltd  
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Η Επιτροπή αποφάσισε και όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  τους  Βίβια 
Τρισόκκα, Μαρία Σπανάχη και Μαρή Βασιλείου. Επίσης  ως συντονιστή της 
σύμβασης ορίζει την κα Βίβια Τρισόκκα.   

 

1. Διευκρινίσεις για διαγωνισμό  

Προμήθεια και μεταφορά πλακών και κρασπέδων πεζοδρομίων. Αρ. Φακ: 

15.0.29/21 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν τα 

ακόλουθα ερωτήματα και η Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου εισηγείται τα ακόλουθα:  

1. Ερώτηση 

Στο έντυπο 7 η πλάκα 40χ40χ5 εκ. λανθασμένα αναγράφεται στον πίνακα ως 

40χ40χ35 εκ. 

Εισήγηση  

Εκ παραδρομής αναφέρεται 40Χ40Χ35εκ το σωστό είναι 40Χ40Χ5εκ. 

2. Ερώτηση 

Οι πλάκες όδευσης τυφλών R1,R2,R2a,B1 που έχουν μέγεθος 40χ40χ5 εκ. έχουν 

διαφορετικό κόστος κατασκευής. Εάν επιθυμείτε να προμηθεύεστε τις πλάκες 

όδευσης τυφλών θα σας πρότεινα να προσθέσετε επιπλέον γραμμή στον πίνακα με 

τα προϊόντα έτσι ώστε να μπορεί να δοθεί διαφορετική τιμή από τις γκρίζες πλάκες 

40χ40χ5 εκ. 

Εισήγηση 

Επισυνάπτεται διορθωμένο το Έντυπο 7 «Οικονομική Προσφορά». 

3. Ερώτηση  

Ο "κρασπεδόλιθος ΔΑ" στο έντυπο 7 είναι κρασπεδόλιθος ΑΔ-ΔΑ. Στο έγγραφο 

Μέρος Β, σημείο 3 της προσφοράς , στον πίνακα με τα προιόντα αναγράφεται 2 

φορές ο κρασπεδόλιθος "Ε" και δεν αναγράφεται ο κρασπεδόλιθος "ΑΔ-ΔΑ". 

Εισήγηση 

Επισυνάπτεται διορθωμένο το Μέρος Β. 

4. Ερώτηση  

Θα δοθούν ενδεικτικές ποσότητες για τον υπολογισμό της πιο συμφέρουσας 

προσφοράς; Εάν δεν δοθούν ενδεικτικές ποσότητες η πιο συμφέρουσα προσφορά 

πως υπολογίζεται; Θα προστεθούν όλες οι τιμές των προϊόντων και το αποτέλεσμα 

θα είναι το μέγεθος της προσφοράς που θα συγκριθεί με όλους του προσφέροντες. 
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Εισήγηση 

Δεν θα δοθούν ποσότητες. Να δοθούν τιμές μονάδος  ανά είδος. 

5. Ερώτηση 

Εφόσον το κόστος μεταφοράς των προϊόντων εφαρμόζεται στην τιμή μονάδας αυτό 

δεν διασαφηνίζει το κόστος μεταφοράς των προϊόντων που θα έχει ο κάθε 

προσφέρον. Προτείνουμε όπως επίσης υπάρξει ελάχιστο ποσό παραγγελίας (π.χ 

ελάχιστη παραγγελία €800), με αυτό τον τρόπο μπορούν οι προσφέροντες να έχουν 

ένα πιο ακριβή υπολογισμό του κόστους μεταφοράς ανά μονάδα μέτρησης του 

εκάστοτε προϊόντος. Αυτό ίσως να ωφελήσει και το Δήμο εφόσον παραγγελίες με 

μεγαλύτερη αξία μειώνουν το κόστος μεταφοράς ανά μονάδα μέτρησης του εκάστοτε 

προϊόντος. 

Εισήγηση 

Καθορίζεται ελάχιστον ποσό παραγγελίας τα €800, για θέματα μεταφοράς. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση και υιοθέτηση των  εισηγήσεων της Τεχνικής 

Υπηρεσίας όπως πιο πάνω αναφέρονται και να ενημερωθούν σχετικά οι οικονομικοί 

φορείς. 

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών 

 

 
 
 
 


