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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

4/21 
 

Ημερομηνία:  24 Μαρτίου  2021 

Ώρα έναρξης: 12: 15΄ 

Ώρα λήξης:     13:00’  

 

Παρόντες:  

κ. Θεοδώρος Πυρίλλης   Δήμαρχος (από τα θέματα 2 & 3)  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ  Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Σταύρος Σταύρου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (εκτός των 

θεμάτων 1.2 και 2) 

 

Απόντες 

κ Λοΐζος  Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω άλλων 

ειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

 

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Δημοτικός Γραμματέας –Πρακτικογράφος 

κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –Βοηθός 

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.   

1. Κατακύρωση προσφορών 

  
1.1 Προμήθεια και τοποθέτηση καγκέλων σε διάφορες περιοχές του 

Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.38/20 

Η επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παρέλαβαν 

οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς : 

1. Γεώργιος Μούσιης Επιχ. Λτδ  

2. P. Orphanides Steel Constructions Ltd  

3. Ανδρέας Περιάνδρου  (A & A P metal works) 

4. Παύλος Κίτσης  

5. Κ. Κάουρας & Υιός Λτδ  
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6. Πιερέτης Βάσος  

7. N. Nikolaou Sidirometal Ltd 

Και προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 

1. A & A P metal works (Ανδρέας Περιάνδρου) €38.000 

2. Κ. Κάουρας & Υιός Λτδ  €46.346  

3. P. Orphanides Steel Constructions Ltd  €49.975 

Προσφορά υπέβαλαν και οι Παύλος Κίτσης και N. Nikolaou Sidirometal Ltd αλλά 

δεν υπέβαλαν τα δικά μας έντυπα. 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση της 

σύμβασης στην A & A P metal works με συνολική τιμή €38.000, αν και δεν έχει 

υποβάλει το Έντυπο 5 «Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς» επειδή είναι 

η δεύτερη φορά που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και το θέμα σχετίζεται με την 

ασφάλεια των δημοτών και θεωρείται επείγον. 

 

2. Ακύρωση και επαναπροκήρυξη διαγωνισμού 

Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης των Οχημάτων του Δήμου. Αρ. Φακ: 

15.0.4/21. 

Ο κ. Δήμαρχος προσήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων   

Η επιτροπή αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού χωρίς να ανοιχτούν οι 

προσφορές που υποβλήθηκαν, επειδή  κατά την ανάρτηση του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement έγινε λάθος στην ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Στα έγγραφα ήταν 08 Μαρτίου 2021 και στο σύστημα 02 Μαρτίου 2021 και γι’ 

αυτό δεν μπορέσαν να υποβάλουν προσφορά όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς. 

Επίσης αποφάσισε την  επαναπροκήρυξη του με τα ίδια έγγραφα.  

 

 

3. Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε 

διάφορα σημεία παραλιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του 

Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.5/21 μέχρι 15.0.15/21 και 15.0.17/21. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα  έγγραφα των πιο πάνω διαγωνισμών αποφάσισε 

κατά πλειοψηφία την έγκριση τους με τις ακόλουθες αλλαγές: 

- Παράγραφος 2.21: να καταγραφεί ότι η μετακίνηση  θα γίνει με δικά του 

έξοδα (αναδόχου) 
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- Παράγραφος 2.22: Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι από 

01/05/2021 μέχρι 31/01/2025  

Διαφώνησε με την πιο πάνω απόφαση   ο κ. Τάσος Βλίττης δηλώνοντας ότι 

εμμένει στις θέσεις του όπως τις εξέφρασε σε διάφορες συνεδρίες.   

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


