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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

9/22 

 

Ημερομηνία: 29 Απριλίου 2022 

Ώρα έναρξης: 08:15’  

Ώρα λήξης:  08:50  

 

Παρόντες: 

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 

 

Απόντες 

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

ειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων)   

  

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. Τάσου Βλίττη που απουσιάζει.  Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό 

Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα:  

1 Αξιολόγηση και εισήγηση στο Συμβούλιο Προσφορών 

1.1 Ανακατασκευή υφιστάμενου χορτοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο «Τάσος 

Μάρκου» Αρ. Φακ: 15.0.2/22 

Η επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο σύστημα     

e-procurement προσφορά υπέβαλαν οι  ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

- Κοινοπραξία Α & Ε Στυλιανού Λτδ και Σταύρος και Μάριος Φώκου Λτδ 

- Greentech Ltd 

 



 

2 

 

 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε επίσης ότι η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή είναι η 

προσφορά της Κοινοπραξίας Α & Ε Στυλιανού Λτδ και Σταύρος και Μάριος Φώκου 

Λτδ η οποία όμως για πλήρωση των κριτηρίων της  παραγράφου 6.4.2 του Μέρους 

Α: «Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς» έχει προσκομίσει βεβαίωση για μια 

σύμβαση αξίας €376.205 η οποία αφορά δύο γήπεδα. 

Στα έγγραφα του διαγωνισμού η παράγραφος 6.4.2 του Μέρους Α: «Οδηγίες προς 

Οικονομικούς Φορείς» προβλέπει: 

«κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον μια (1) 

σύμβαση αξίας τουλάχιστον τρακόσιες χιλιάδες (€300.000) Ευρώ με 

αντικείμενο την κατασκευή χορτοφυτευμένου   γηπέδου και με ποσοστό 

συμμετοχής τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%). Η έννοια του όρου 

«συμπλήρωση» σημαίνει κατά 80% υλοποίησης του Έργου»  

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση 

της Επιτροπής Αξιολόγησης που επισυνάπτεται, αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή 

στο Γενικό Λογιστήριο ως αρμόδια αρχή δημοσίων συμβάσεων και στο Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου Ιωαννίδης & Δημητρίου ΔΕΠΕ για νομική άποψη, κατά πόσον 

η Κοινοπραξία Α & Ε Στυλιανού Λτδ και Σταύρος και Μάριος Φώκου Λτδ μέσω της 

σύμβασης της με το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετριού για κατασκευή δυο 

χορτοφυτευμένων γηπέδων καλύπτει τον όρο 6.4.2 του Μέρους Α «Οδηγίες προς 

Οικονομικούς Φορείς» που αναφέρεται σε «χορτοφυτευμένο γήπεδο» 

 

1.2 Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανημάτων για καθαριότητα 

δημοσίων χώρων. Αρ Φακ: 15.0.4/22. 

Η επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο σύστημα 

eprocurement προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Tassos 

Watersports 

Ltd 

Αθανάσης 

Αθανάση 

Σωτήρης. 

Παίδιος 

& Υιοί Λτδ 

Φουτούλης 

& Υιός 

Λτδ 

1 JCB Breaker  €28/ώρα  €28/ώρα 

2 JCB Digger  €25,65/ώρα  €25,65/ώρα 

3 Mini Digger  €25/ώρα   

4 
Φορτηγό 

χωρητικότητας 

12m3  απόσταση 

μεγαλύτερη των 

3χλμ (min φορτίο 

8) 

 

€29/ φορτίο 

   



 

3 

 

5 Φορτηγό 

χωρητικότητας 

12m3  απόσταση 

μικρότερη των 

3χλμ (min φορτίο 

14) 

 

 

€17/ φορτίο 

   

6 Φορτηγό 

χωρητικότητας 

12m3  απόσταση 

μεγαλύτερη των 

3χλμ (min 4 ώρες) 

 

 

€26/ώρα 

   

7 Φορτηγό 

χωρητικότητας 

12m3  απόσταση 

μικρότερη των 

3χλμ (min 4 ώρες) 

 

€26/ώρα  

   

8 Μπουλτόζα: D6 ή 

ισοδύναμο  

  €42/ώρα  

9 Προωθητής γαιών 

ερπίστριών 

(μπουλτόζερ) 

τύπου D6  

  €42/ώρα  

 Excavators: 

Ερπιστριοφορος 

150ΗΡ και άνω 

    

10 Με υδραυλική 

σφύρα 

  €43/ώρα  

11 Με κάδο 

τουλάχιστον 2.5m3  

  €43/ώρα  

Για τα μηχανήματα που δεν αναφέρεται τιμή δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε 

προσφορά.   

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε όπως εισηγηθεί στο 

Συμβούλιο Προσφορών την ανάθεση της σύμβασης ανά κατηγορία όπως φαίνεται 

στον πιο πάνω πίνακα.  
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2 Έγκριση όρων προσφοράς 

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

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:  

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

Η Επιτροπή αποφάσισε και όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  τους Αθηνά 

Παπαφιλίππου,  Δέσπω Πυρίλλη και Ελένη Οικονόμου η οποία ορίζεται ως 

Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης και  Συντονιστής της  Σύμβασης.  

 

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών      


