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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Επιτροπής Προσφορών 
2/22 

Ημερομηνία: 14 Φεβρουαρίου 2022 

Ώρα έναρξης: 08:15’  

Ώρα λήξης:  9:55’  

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. Λοϊζος Λοϊζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος, (μέχρι το  θέμα 

1.3) 

Απόντες 

κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω άλλων   

ειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

  

Προκαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – Πρακτικογράφος  

Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός – Βοηθός 

Πρακτικογράφος  

Ανδρέας Γεωργίου Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας (για το θέμα 2) 

   

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. 

Τ. Βλίττη που απουσιάζει.  Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή και 

Γενικό Λογιστή.   

Θέματα:  

1. Έγκριση εγγράφων διαγωνισμού   

 
1.1 Αγορά υπηρεσιών για θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αρ. Φακ: 

15.0.3/22  

Η Επιτροπή  αποφάσισε όπως το θέμα επαναφερθεί σε επόμενη συνεδρία, επειδή 

τα μέλη ζήτησαν επιπρόσθετο  χρόνο για να  μελετήσουν τους όρους του 

διαγωνισμού. 
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1.2 Παροχή Υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανημάτων για καθαριότητα 

δημοσίων χώρων. Αρ. Φακ: 15.0.4/22 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού που επισυνάπτονται, 

αποφάσισε την έγκριση τους με αλλαγή στο Έντυπο 5 «Οικονομική Προσφορά» όπου 

θα  ζητείται να δοθεί  τιμή για φορτηγά και με την  ώρα με ελάχιστη διάρκεια εργασίας 

τις τέσσερις (4) ώρες. 

Η Επιτροπή αποφάσισε και όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  τους   Βίβια 
Τρισόκκα, Μαρίνο Παυλικκά και Μαρία Σπανάχη που ορίζεται ως Συντονιστής της 
Επιτροπής Αξιολόγησης και Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται η κα Βίβια Τρισόκκα.  

 

1.3 Φόρτωση και μεταφορά ογκωδών μη επεξεργάσιμων αντικειμένων από το 

Προσωρινό Πράσινο Σημείο του Δήμου στο Χ.Υ.Τ.Υ Κόσιης Αρ. φακ: 

15.0.5/22   

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού που επισυνάπτονται, 

αποφάσισε την έγκριση τους 

Η Επιτροπή αποφάσισε και όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  τους   Βίβια 
Τρισόκκα, Μαρίνο Παυλικκά και Μαρία Σπανάχη που ορίζεται ως Συντονιστής της 
Επιτροπής Αξιολόγησης και Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται η κα Βίβια Τρισόκκα.  

 

Ο κ. Λ. Λοϊζου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων λόγω άλλης ειλημμένης 
υποχρέωσης που είχε όπως είπε.  

 

2. Διευκρινίσεις για διαγωνισμό. 

 

2.1  Ανακατασκευή υφιστάμενου χορτοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο   «Τάσος 

Μάρκου». Αρ. Φακ: 15.0.5/22 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων ο Λειτουργός της Τεχνικής 

Υπηρεσίας κ. Ανδρέας Γεωργίου. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα πιο κάτω ερωτήματα που  υποβλήθηκαν από 

οικονομικούς φορείς : 

1. Στον ΤΟΜΟ Α ΠΑΡ. 6.3 οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

απαιτείται «να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία 

οικονομικά έτη, για κατασκευή και συντήρηση χορτοφυτευμένων γηπέδων 

τουλάχιστον ίσο με τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (€450.000) Ευρώ». Το 

ύψος του συγκεκριμένου κύκλου εργασιών για τόσο εξειδικευμένα έργα είναι 

πολύ ψηλός με  αποτέλεσμα με βάση την δική μας αντίληψη ΜΙΑ μόνο 

εταιρεία στην επικράτεια της Δημοκρατίας καλύπτει τον συγκεκριμένο όρο. 

Αποτέλεσμα είναι ο αποκλεισμός του ανταγωνισμού και η ανάθεση να 

περιορίζεται ενδεχομένως μόνο σε μια εταιρεία η οποία είναι Δ΄ Τάξης 
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τεχνικών έργων και διαθέτει τον αναφερόμενο κύκλο εργασιών. Ακόμα και σε 

περίπτωση σύστασης κοινοπραξίας ο υπό αναφορά όρος δεν καλύπτεται.  

 
Στον ΤΟΜΟ Α ΠΑΡ. 6.4 – Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, σημείο 3, 

ομάδα έργου απαιτείται Πολιτικός Μηχανικός. Στις προϋποθέσεις 

συμμετοχής δικαίωμα συμμετοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργολάβοι 

Τεχνικών Έργων Δ΄ Τάξης και άνω. Με βάση την νομοθεσία του Συμβουλίου 

Εργοληπτών η Τάξη Δ΄ Τεχνικά Έργα δεν απαιτεί την εργοδότηση Πολιτικού 

Μηχανικού για την αδειοδότηση του Εργολήπτη. Γιατί απαιτείται στην 

συγκεκριμένη περίπτωση Πολιτικός Μηχανικός. 

 

Παρακαλούμε όπως επαναξιολογήσετε τις πιο πάνω αναφορές  στους όρους 

της προσφοράς ούτως ώστε να μην περιορίζετε την συμμετοχή και να δώσει 

δικαίωμα και σε άλλους φορείς που αποδεδειγμένα έχουν εκτελέσει ή και 

εκτελούν παρόμοιας φύσης έργα με επιτυχία αλλά με μικρότερο κύκλο 

εργασιών.  

 
2. Αναφορικά με την παράγραφο 2.22 Τόμος Α.  Ο Χρόνος κατασκευής του 

γηπέδου είναι πολύ περιορισμένος. Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο  

αποξήλωσης του υφιστάμενου γηπέδου τον χρόνο κατασκευής της 

υποδομής και τον χρόνο ανάπτυξης του χορτοτάπητα εισηγούμαστε την 

αύξηση του χρόνου κατασκευής και παράδοσης του έργου στους 7 μήνες. 

 
3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  στο 

σημείο Γ2 Α Παράγραφός 2 – Σύστημα αποστράγγισης αναφέρεστε σε 

Flexible PVC σωλήνες. Τέτοιες σωλήνες υπάρχουν μόνο σε PE 

(Polyethylene) όπου χρησιμοποιούνται σε συστήματα αποστράγγισης για 

Τεχνικά έργα. Σε PVC perforated υπάρχουν μόνο Solid pipes όπου ΔΕΝ είναι 

εύκαμπτες . Παρακαλώ διευκρινίστε.  

4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  στο 

σημείο Γ2 Α Παράγραφός 3 Γεωύφασμα αναφέρεστε σε Γεωύφασμα τύπου 

Polyester με συγκεκριμένες ιδιότητες όπου δείχνει ευτελούς ποιότητας υλικό 

που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το έργο. Γενικά σε τέτοια έργα 

χρησιμοποιείται Woven type Γεωύφασμα βάρους 300γρ/μ2 με ψηλές 

μηχανικές αντοχές 55-65 KN/m Tensile strength και υψηλή διαπερατότητα με 

μικρό άνοιγμα πόρων. Παρακαλώ διευκρινίστε.  

 
5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  στο 

σημείο Γ2 Β Παράγραφός 1 Σωληνώσεις, αναφέρεστε σε σωλήνες από 

πολυαιθυλένιο σύμφωνα με το BS 1972/67 class C/9 bar. Το συγκεκριμένο 

πρότυπο έχει αναθεωρηθεί. Επίσης στην αγορά οι σωλήνες που 

κατασκευάζονται είναι  σύμφωνα με το ΕΝ 12201 και οι ονομαστικές πιέσει 

ποικίλουν. Από 6,10,12.5 και 16 bar. Παρακαλώ διευκρινίστε.  
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6. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  στο 

σημείο Γ2 Β Παράγραφός 4 Ηλεκτροβαλβίδες αναφέρεστε σε κατασκευή της 

Βαλβίδας PESB από PVC . Οι συγκεκριμένες κατασκευάζονται από glass-

filled nylon. Παρακαλώ διευκρινίστε. 

 
7. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  στο 

σημείο Γ2 Β Παράγραφός Σύστημα πιέσεως, αναφέρεστε σε νερό 

δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. Θα τοποθετηθεί κάποιο φίλτρο μετά την 

αντλία? Στο νερό δευτεροβάθμιας επεξεργασίας υπάρχουν ψηλές 

συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και τοξικών ή άλλων συστατικών που 

μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των αθλητών. Παρακαλώ διευκρινίστε. 

 

Ο κ. Ανδρέας Γεωργίου αφού εξήγησε και απάντησε σε διάφορα ερωτήματα των 

μελών της Επιτροπής αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων. 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η Επιτροπή αποφάσισε τα ακόλουθα: 

 
1. Η παράγραφος 6.3.1 να γραφεί ως ακολούθως: 

«να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά τα τρία (3) τελευταία οικονομικά 
έτη, στην κατασκευή και συντήρηση χορτοφυτευμένων γηπέδων ή και Τεχνικών 
Έργων τουλάχιστον ίσο με τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (€450.000) Ευρώ».   

Η εργοδότηση και η φυσική παρουσία πολιτικού μηχανικού στο εργοτάξιο, 
κρίνεται απαραίτητη ασχέτως της «τάξης» του έργου. 
 

2. Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου είναι ουσιώδης όρος και δεν μπορεί να 
παραταθεί.  

 

3. Οι σωλήνες πρέπει να είναι HDPE Corrugated. 
 

4. Στην παράγραφο 3 Γ2 Α  το βάρος του υλικού να γίνει 200γρ/μ2 
  

5. Να τοποθετηθούν σωλήνες σύμφωνα με το EN 1220, PN10. 
 

6. Οι ηλεκτροβαλβίδες να είναι double glass-filled nylon τύπου «PESB 2» 
(υαλόνυμα), με παροχή 2m3/hr και πίεση 1-10 bar. 

 
7. Εκ παραδρομής γίνεται αναφορά σε δευτεροβάθμιο. Το νερό είναι τριτοβάθμιας 

επεξεργασίας. Επίσης, στους όρους/προδιαγραφές αναφέρεται και η 

τοποθέτηση φίλτρου. 
 

8. Η παράγραφο 6.3.2 στο μέρος Α «Οδηγίες προς οικονομικούς φορείς» να 
γραφεί ως ακολούθως: 

 «κατά τα τελευταία δέκα (10) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον μια (1) 

σύμβαση αξίας τουλάχιστον τρακόσιων χιλιάδων (€300.000) Ευρώ με αντικείμενο 
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την κατασκευή χορτοφυτευμένου   γηπέδου Η έννοια του όρου «συμπλήρωση» 

σημαίνει κατά 80% υλοποίησης του Έργου». 

 
Επίσης η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι και η εταιρεία Aspis Sports & Leisure Club 

ζήτησε διευκρινίσεις και αποφάσισε να  μην  ληφθούν υπόψη επειδή τις υπέβαλε 

εκπρόθεσμα και εκτός συστήματος.  

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


