
Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

4/17 

 

Ημερομηνία :  08 Μαΐου 2017 

 

Ώρα έναρξης: 12:30΄ 

 

Ώρα λήξης    : 13:05΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

κ. Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τασούλλα Τσόκκου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Απόντες: 

κ. Λοΐζος Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος          

(Λόγω ιδιάζουσας σχέσης ως Πρόεδρος του 

Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου 

Κωνσταντίας Αμ/στου) 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 (Για προσωπικούς  λόγους) 

 

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Αν. Δημοτικός Γραμματέας – 

Πρακτικογράφος 

κα. Μαρία Σπανάχη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός  

 Πρακτικογράφος.  

 

Ο κ. Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τέσσερα από 

τα έξι μέλη της Επιτροπής Προσφορών και ότι  πρόσκληση  σύμφωνα με τους 

κανονισμούς για την παρούσα συνεδρία έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη 

της Επιτροπής Προσφορών συμπεριλαμβανομένων των κ. Γιώργου Καρά και 

κ. Λοΐζου Λοΐζου  που απουσιάζουν  για προσωπικούς λόγους. Προσκλήσεις  

έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή.  

Θέμα:  

Έγκριση όρων προσφοράς 

Κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου 

Παραλιμνίου. Αρ. Φακ: 15.0.11/17.  



Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού, που ετοίμασε ο σύμβουλος του Δήμου, αποφάσισε την 

έγκρισή τους με τις ακόλουθες αλλαγές: 

1. Μέρος Α: Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς 

 Άρθρο 1 Ορισμοί 

Κανονισμοί : Να γίνει 243/2012  Δημοτικούς Κανονισμούς αντί 201/2007 που 

είναι  οι κανονισμοί για Αναθέτουσες Αρχές που είναι Κυβερνητικές Υπηρεσίες. 

 Άρθρο 2 

Παράγραφος 2.2 O προϋπολογισμός του έργου να γίνει τετρακόσιες εξήντα 

χιλιάδες Ευρώ αντί τετρακόσια εξήντα Ευρώ.  

Παράγραφος 2.4 : Το Έργο Χρηματοδοτείται από το Δήμο Παραλιμνίου και όχι 

από Εθνικούς Πόρους.  

Αλλαγή ημερομηνιών στις παραγράφους 2.10, 2.14, 2.21 

 Άρθρο 3  

Η Παράγραφος3.6 (β) να γραφεί ως ακολούθως: 

«Τους περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Δημοτικούς) Κανονισμούς, οι οποίοι 

έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 6 Ιουλίου 

2012 (ΚΔΠ 243/2012).»   

 Άρθρο 4 

Παράρτημα 8Β. Διαγράφεται επειδή η γλώσσα της προσφοράς είναι Ελληνικά. 

 Άρθρο 6 

Παράγραφος 6.3 « Άνοιγμα Προσφορών» Αλλαγή τοποθεσίας. Το άνοιγμα θα 

γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο. 

 Άρθρο 7 

Παράγραφος 7.2 Εγκυρότητα Προσφορών  

Να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο (ζ): 

«οι Προσφέροντες θα κληθούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης των 

Προσφορών να υποβάλουν δείγματα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Παραρτήματος 15».  

 Άρθρο 8.2  



Να γίνει αλλαγή της παραγράφου 2 με βάση τα πρότυπα για τους Δήμους 

επειδή τα αναφερόμενα είναι για κυβερνητικές υπηρεσίες. 

«Ακύρωση μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών δύναται 

να αποφασιστεί νοουμένου ότι μια τέτοια απόφαση είναι δεόντως 

αιτιολογημένη και συνάδει με τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου στον 

τομέα των δημοσίων συμβάσεων». 

 

 Άρθρο 9.1 

 
Στην παράγραφο θ (Ι) η υπό αναφορά άδεια εκδίδεται από το Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος και όχι από το Υπουργείο 

Εσωτερικών.  

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 Σε όλα τα Έντυπα να προστεθούν τα ακόλουθα: 

Προς: Δήμο Παραλιμνίου 

Θέμα: Κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο του 

Δήμου Παραλιμνίου 

Αρ. Διαγωνισμού: 11/17 

 

 Στο Έντυπο 4 να αφαιρεθεί από τον Αριθμό διαγωνισμού το Τ.Υ (αφορά 

τεχνικές υπηρεσίες υπουργείου) 

 

 Στο Έντυπο 7 παράγραφος 7  

Η υπό αναφορά άδεια εκδίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

& Περιβάλλοντος και όχι από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 Στο Έντυπο 10 «Συμφωνία»  να προστεθούν, το όνομα του Δημάρχου 

και του Δήμου Παραλιμνίου καθώς και στα έγγραφα ο Τόμος Ε «Σχέδιο 

ασφάλειας και Υγείας»  

 

 Το Έντυπο 11 «Πίνακας Συμπλήρωσης Τραπεζικών Στοιχείων» να 

διαγραφεί επειδή είναι για πληρωμές που διεκπεραιώνονται από το 

Γενικό  Λογιστήριο μέσω του Συστήματος FIMAS. 

 

3. ΤΟΜΟΣ Γ4 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΗΛΚΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 

 

 Μέρος 1 Ειδικοί Όροι 

Στην Παράγραφο 3 «Τόπος Εργασίας» Να αλλάξει επειδή οι εργασίες θα 

γίνουν στο Αθλητικό Κέντρο και όχι στο Δ΄ Δημοτικό Σχολείο.  



 

4. Μετά από εντολή λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου: 

 Άρθρο 5 

Παράγραφος 5.6 (ζ) «Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς» να μείνει ως τα 

πρότυπα (εντολή Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου). Να διαγραφή το 2ο μέρος. 

 Άρθρο 7 

Παράγραφος 7.1 Παροχή Διευκρινήσεων/Διασαφηνίσεων να διαγραφούν οι 

παράγραφοι 2 μέχρι 4 και να γίνει ως τα Πρότυπα έγγραφα: 

«Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από 

τους οικονομικούς φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν 

λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, πλην της <Δέσμευσης μη Απόσυρσης της 

Προσφοράς/εγγύησης συμμετοχής>, οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται να 

ζητούν από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλουν, να 

συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 

πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα 

υποβάλλονται τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. Οι Προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή 

αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, τέτοιου είδους πληροφορίες ή 

δικαιολογητικά να τα υποβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι 

μικρότερο των <αριθμός ημερών ολογράφως (αριθμητικώς)> εργάσιμων 

ημερών».   
 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  


