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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

13/22 

 

Ημερομηνία: 24 Μαΐου  2022 

Ώρα έναρξης: 08:15’  

Ώρα λήξης:  09:20’   

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 της 

θέσης του ως Πρόεδρος της ΚΕΠ )   

  

Παρακαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – Πρακτικογράφος  

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.  Λοϊζου Λοϊζου που απουσιάζει.  Προσκλήσεις 

έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

 

Θέματα: 

1 Έγκριση Εγγράφων διαγωνισμού 

Προμήθεια και τοποθέτηση θερμομόνωσης και υγρομόνωσης στις 

ταράτσες του Δημοτικού Μεγάρου. Αρ, φακ: 15.0.8/22 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού 

αποφάσισε την έγκρισή 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:  
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1.  MD ECOROOF LTD  
2. Γιώργος Χ¨ Ανδρέου (Power Foam) 
3. Monosi Net 

Η Επιτροπή αποφάσισε και όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  τους 

Αθηνά Παπαφιλίππου,  Δέσπω Πυρίλλη και Ελένη Οικονόμου η οποία ορίζεται 

ως Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης και  Συντονιστής της  Σύμβασης.  

 

2  Αξιολόγηση και εισήγηση στο Συμβούλιο Προσφορών 

Ανακατασκευή υφιστάμενου χορτοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο «Τάσος 

Μάρκου». Αρ. φακ: 15.0.2/22. 

Η Επιτροπή σε συνέχεια της απόφασης της στη συνεδρίαση  9/22 ημερομηνίας 

29 Απριλίου 2022 ενημερώθηκε ότι λήφθηκαν συνημμένες διευκρινήσεις από το 

Γενικό Λογιστήριο και  τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου και αφού τις έλαβε 

υπόψη αποφάσισε την υιοθέτηση της άποψη του Νομικού Συμβούλου και ως εκ 

τούτου να απορρίψει την προσφορά της κοινοπραξίας Α & Ε Στυλιανού και 

Σταύρος και Μάριος Φώκου Λτδ ως μη πληρούσα τον όρο 6.4.2 του Μέρυς Α 

«’Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς» και κατά συνέπεια να εισηγηθεί  στο 

Συμβούλιο Προσφορών ην κατακύρωση της προσφοράς της εταιρείας  

Greentech  Ltd με συνολική τιμή €485.085  (ανακατασκευή €462.285 και 

συντήρηση €22.800) συν ΦΠΑ. 

 

3. Επανεξέταση διαγωνισμού 

Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων για την 

παραλία Fig Tree Bay (Capo Bay).  Αρ. Φακ: 15.0.45/21. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως επανεξετάσει το πιο πάνω θέμα επειδή η κα 

Νικολίνα Ζεύκα με την επιστολή της ημερομηνίας 9 Μαΐου 2022 την οποία η 

Επιτροπή ερμήνευσε λάθος και βάση αυτής της ερμηνείας έλαβε την απόφαση 

όπως περιγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης της 12/22 ημερομηνίας 19 

Μαΐου 2022.  

Στη συνημμένη επιτολή δεν υπάρχει καμιά αναφορά ότι αποσύρει την 

προσφορά της και η Επιτροπή, έκρινε αφού η προσφορά της κας Νικολίνας 

Ζεύκα είναι σε ισχύ και αφού έχει κριθεί ως έγκυρη στη συνεδρίαση αρ 12/22 

ημερομηνίας 19/5/22, αποφάσισε την εισήγηση στο  Συμβούλιο Προσφορών την 

κατακύρωση της προφοράς  της  με ποσό  €41.050 για κάθε έτος και συνολικό 

ποσό για πέντε χρόνια €205.250 αντί στην εταιρεία Σταύρος Κ Ρώσσος Λτδ με 

ποσό €30.100 για κάθε έτος και συνολικό ποσό για πέντε έτη €150.500.   
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4. Ακύρωση διαγωνισμού  

Προμήθεια φυτών και δέντρων. Αρ. Φακ: 15.0.6/22 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς παρέλαβαν 

οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1. Φυτώριο «Το ΑΛΣΟΣ» 
2. Φυτώριο Μαρία Γιαννακού 
3. M. Skapoullaros Enterprises Ltd 
4. Παναγιώτης Παναγίδης  

Προσφορά υπέβαλε μόνο ο κ. Παναγιώτης Παναγίδης, η οποία όμως ήταν 
άκυρη επειδή δεν υπέβαλε κανένα από τα έντυπα που ζητούνταν στα έγγραφα 
του διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε την 
ακύρωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη του και ως ημερομηνία 
υποβολής ως δηλωθεί η 15η Σεπτέμβριου. 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος 


