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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

18/21 

Ημερομηνία: 11 Νοεμβρίου  2021 

Ώρα έναρξης: 17:00 

Ώρα λήξης:  17:15 

 

Παρόντες: 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης   Δήμαρχος,  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Σταύρος Σταύρου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Απόντες 

κ. Λοϊζος Λοϊζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω άλλων   

ειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

Προκαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – Πρακτικογράφος  

   

 

Ο Πρόεδρος  δήλωσε ότι υπάρχει  απαρτία αφού είναι παρόντα 4 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. 

Λ. Λοϊζου που απουσιάζει.  Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή και 

Γενικό Λογιστή.   

 

Θέματα:  

1. Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό.  

 Μεταφορά κλαδεμάτων από το προσωρινό πράσινο σημείο του Δήμου σε 

αδειοδοτημένες μονάδες. Αρ. φακ: 15.0.33/21 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι οικονομικός φορέας ζήτησε τις ακόλουθες 

διευκρινίσεις: 

1. Σχετικά με τα σημεία 6), 8), 9), των τεχνικών προδιαγραφών προτείνουμε να 

τοποθετηθεί ένας μέσος ρυθμός απομάκρυνσης ούτως ώστε η αναθέτουσα 

αρχή αλλά και ο ανάδοχος, να μπορούν να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν 

τον καθημερινό ρυθμό απομάκρυνσης. 
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Βάση του σημείου 6, υλικά θα εισέρχονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς και 

σε συνδυασμό με τα 30,000 κβμ υφιστάμενου υλικού, προτείνουμε να μπει το 

ποσό των 200 κβμ (minimum) ημερησίως ως μέσος ρυθμός απομάκρυνση. 

 

2. Βάση του σημείου 2 των τεχνικών προδιαγραφών, παρακαλώ όπως 

διευκρινίσετε την ογκολογική δομή για τη ζύγιση δηλαδή να διευκρινιστεί η 

αναλογία πόσο βάρος ανά 1κβμ. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις εισηγήσεις της Υγειονομικού Λειτουργού οι οποίες 

επισυνάπτονται αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. Η μικρότερη ποσότητα που θα μεταφέρεται κάθε μέρα είναι 300κ.μ 

2. Η αναλογία βάρους είναι 1:7 (m3) 

Επίσης αποφάσισε όπως προστεθεί στο Παράρτημα ΙΙ «Όροι Εντολής – Τεχνικές 

Προδιαγραφές το ακόλουθο κείμενο ως παράγραφο 4.11: 

«Σε περίπτωση που μεταφερθούν τα υφιστάμενα κλαδέματα από το προσωρινό 

πράσινο σημείο, πριν την πάροδο του έτους και δεν έχει συμπληρωθεί ο 

προϋπολογισμός της Σύμβασης τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεταφέρει τα 

κλαδέματα που θα μαζεύονται, κάθε δεκαπέντε μέρες.» 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης 

Δήμαρχος    

 


