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Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

9/17 

 

Ημερομηνία :  30 Αυγούστου  2017 

 

Ώρα έναρξης: 08:20΄ 

 

Ώρα λήξης    : 09:35΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

    

Απόντες 

 Αντρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  (για 

προσωπικούς λόγους)  

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Αν. Δημοτικός Γραμματέας – Πρακτικογράφος 

κα. Μαρία Σπανάχη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός  

 Πρακτικογράφος.  

κ. Γεώργιος Οικονόμου Επιθεωρητής Παραλιών (Για μέρος των θεμάτων 

1.2 & 1.3)  

 

 Ο κ. Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα 4 από τα πέντε 

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. Α. Λοΐζου  που απουσιάζει για προσωπικούς 

λόγους. Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό 

Ελεγκτή.  

 

Θέματα: 

1. Έγκριση Όρων Προσφορών:  

 

1.1.  Προμήθεια Φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες του Δήμου. Αρ. Φακ: 

15.0.1/17 

 Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο πάνω 

διαγωνισμού, αποφάσισε την έγκρισή τους. 
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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. Κ. Καπίλλας & Υιός (Κτηματική) Λτδ 
2. Agrostac Trading Ltd 
3. Φυτώριο ΤΟ ΑΛΣΟΣ Λτδ 
4. Ελένη Στυλιώτη  

 
Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  

και την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας.  

 

1.2.  Προμήθεια 2500 κρεβατάκια για παραλίες. Αρ. Φακ:15.0.20/17 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο Επιθεωρητής Παραλιών κ. 

Γιώργος Οικονόμου, ο οποίος αφού διευκρίνισε και απάντησε σε διάφορες 

ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής αποχώρησε από την αίθουσα 

συνεδριάσεως. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο πάνω 

διαγωνισμού και αφού έλαβε υπόψη τις διευκρινίσεις και απαντήσεις  του 

Επιθεωρητή Παραλιών, αποφάσισε την έγκριση τους με τις ακόλουθες αλλαγές: 

Παράρτημα ΙΙ: Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές και Έντυπο 5 

«Πίνακας Προσφοράς και Συμμόρφωσης»: 

 Το βάρος του σκελετού να είναι από 13 μέχρι 15kg και η  αντοχή του στο βάρος 

να είναι 150kg. 

Η επιφάνεια να είναι από δίκτυ PVC χοντρό ανθεκτικό, πάχος τουλάχιστον 

1,20mm και να στερεώνεται στο σκελετό με εύκολο και πρακτικό τρόπο. Το δίκτυ  

PVC να είναι επεξεργασμένο για αντιβακτηριδιακή προστασία και η κατασκευή 

του  να είναι με θερμική συγκόλληση, για να αποφευχθεί το σχίσιμο. Να είναι 

επίσης uv resistant.  

Το δίκτυ PVC να είναι χρώματος royal blue και στο οποίο να τυπωθεί το 

λογότυπο του Δήμου με διάμετρο 25cm με τη μέθοδο Embosed (ανάγλυφο). Να 

υποβληθεί δειγματολόγιο του δικτύου για επιλογή. 

Μετά την μακροσκοπική εξέταση θα γίνει έλεγχος στην αντοχή για το βάρος και 

το βάρος του σκελετού. 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει ο Επιθεωρητής Παραλιών και 

την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας.  
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1.3  Προμήθεια 1000 ομπρέλες. Αρ. Φακ: 15.0.21/17  

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως ο Επιθεωρητής Παραλίων       

κ. Γιώργος Οικονόμου, ο οποίος αφού διευκρίνισε και απάντησε σε διάφορες 

ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής αποχώρησε από την αίθουσα 

συνεδριάσεως. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο πάνω 

διαγωνισμού και αφού έλαβε υπόψη τις διευκρινίσεις και απαντήσεις  του 

Επιθεωρητή Παραλιών, αποφάσισε την έγκριση τους με την ακόλουθη αλλαγή: 

Παράρτημα ΙΙ: Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές και Έντυπο 5 

«Πίνακας Προσφοράς και Συμμόρφωσης»: 

Για να είναι πιο στερεή η κατασκευή θα πρέπει η κάθε ομπρέλα να έχει 

τουλάχιστο δέκα ακτίνες από μαλακό ατσάλι οι οποίες θα πρέπει να 

στερεώνονται στην κεφαλή με περιστροφική ασφάλεια από ατσάλι. Στην άκρη της 

κάθε ακτίνας το πανί θα πρέπει να στερεώνεται με θηκάρι (pocket) και στη μέση 

της κάθε ακτίνας το πανί να είναι ραμμένο με ύφασμα. Τόσο η κεφαλή όσο και η 

περιστροφική ασφάλεια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν μέρη από πλαστικό.  

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει ο Επιθεωρητής Παραλιών και 

την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας.  
 

1.4  Προμήθεια 2000 Υδρομετρητές. Αρ. Φακ: 15.0.22/17 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο πάνω 

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. LAIA Trading Ltd 
2. A4 Ltd 
3. Μ.Γ Υδροδομή Λτδ 
4. Σπύρο Σταυρινίδη Λτδ 
5. Tsouloftas  - Πηλαβάκη & Σια 
6. Amelco Industries Ltd 

 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  

και την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας.  

 



 

4 

 

1.5 Παροχή υπηρεσιών Μηχανολόγου Μηχανικού για κοστολόγηση, 

ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών και επίβλεψη της όλης εργασίας 

επιδιόρθωσης των ανεμόμυλων που βρίσκονται στα όρια του 

Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.23/17  

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο πάνω 

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. Ιάσων Ζευκάς  
2. Γιώργος Ράλλης 
3. Φλουρής Ξενή  
4. Πανίκκος Τσιήσσιος  

 
 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  

και την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας.  

 

1.6  Σήμανση Δρόμων. Αρ. φακ: 15.0.24/17 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο πάνω 

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. Δ. Καραγιάννης Εργοληπτική Λτδ 

2. ANC Ltd 

3. Diancha Road Marking Ltd 

4. ELNIA Ltd 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  

και την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας. 

 

1.7 Παροχή υπηρεσιών για πρόσληψη επιμετρητή ποσοτήτων για το 

έργο « εκπόνηση μελέτης και επίβλεψη λιθόστρωσης με στόχο την 

πεζοδρόμηση βασικών οδών στο Δήμο». Αρ. Φακ: 15.0.26/17  
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Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο πάνω 

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. Βύρωνας Αβραάμ 
2. Koupparis Christos & Associates LLC 
3. Bond Foster & Πολυκάρπου 
4. Ευθύμιος Ανδρέου 

 
Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  

και την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας. 

 

1.8 Παροχή υπηρεσιών για πρόσληψη επιμετρητή ποσοτήτων για το 

έργο «εκπόνηση μελέτης και επίβλεψη της κατασκευής ενός 

στεγασμένου πολυώροφου χώρου στάθμευσης στην οδό Α. 

Παπαδοπούλου». Αρ. φακ: 15.0.27/17 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο πάνω 

διαγωνισμού, αποφάσισε την έγκριση 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. Βύρωνας Αβραάμ 
2. Koupparis Christos & Associates LLC 
3. Bond Foster & Πολυκάρπου 
4. Ευθύμιος Ανδρέου 

 
Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  

και την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας. 

 

 

1.9 Παροχή υπηρεσιών για πρόσληψη επιμετρητή ποσοτήτων για το 

έργο «εκπόνηση μελέτης και επίβλεψη της κατασκευής ενός 

στεγασμένου πολυώροφου χώρου στάθμευσης στην οδό Αρχ. 

Μακαρίου Γ΄» Αρ. Φακ: 15.0.28/17 
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Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο πάνω 

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. Βύρωνας Αβραάμ 
2. Koupparis Christos & Associates LLC 
3. Bond Foster & Πολυκάρπου 
4. Ευθύμιος Ανδρέου 

 
Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  

και την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας. 

 

1.10 Προμήθεια και μεταφορά τσιακκίλας για αποστράγγιση 

ποταμού Βαθύ. Αρ. Φακ: 15.0.29/17 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο πάνω 

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. Α/φοι Ιακώβου Λτδ 
2. ΚΑΟΣ  
3. Sandworks Ltd 
4. PI.KA Road Contracting Ltd   
5. Μουζούρη Λατομεία Ξυλοφάγου Λτδ  

 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  

και την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας. 

 

1.11 Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανημάτων για 

χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες για καθαριότητα δημοσίων 

χώρων, δημιουργία και βελτίωση χώρων πρασίνου εκτέλεση 

διαφόρων οικοδομικών εργασιών και συντηρήσεις. Αρ. Φακ: 

15.0.30/17. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο πάνω 

διαγωνισμού, αποφάσισε την έγκριση τους με τις ακόλουθες αλλαγές: 
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1. ΜΕΡΟΣ ΙΙ Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Παράγραφος 4.2 Ανάλυση δραστηριοτήτων 

 Να αφαιρεθεί το Shovel στην σελίδα 5 

 Να αφαιρεθεί η τελευταία πρόταση από την παράγραφο που αφορά τον 

σπαστήρα ( «Να δοθούν ………. Παραγωγικότητα») και να προστεθούν τα 

ακόλουθα: 

Είδη Σπαστήρα  

(α) Σύστημα Σπαστήρα crusher run (με σέλλα) 

(β) Σύστημα Σπαστήρα Impactor  (κυλινδρικός) 

 Να προστεθεί Φορτηγό χωρητικότητας 20m³ για μεταφορά ογκόλιθων 

μέχρι 10χλμ 

  Να προστεθεί Φορτηγό χωρητικότητας 20m³ για μεταφορά ογκόλιθων 

πάνω από 10χλμ 

 Οι  Μπουλτόζες να γίνουν D9 και D10 αντί D8 καιD9.  

Έντυπο 5 Οικονομική Προσφορά  

 Διαγράφεται το Shovel 

 Φορτηγό χωρητικότητας 20m³ για μεταφορά ογκόλιθων, για απόσταση 

μέχρι 10 χιλιόμετρα (φορτίο) 

 Φορτηγό χωρητικότητας 20m³ για μεταφορά ογκόλιθων για απόσταση 

πάνω από  10 χιλιόμετρα (φορτίο)  

 Μπουλτόζα  (Α) D9 ή ισοδύναμο 

                               (Β) D10 ή ισοδύναμο 

 Διαγραφή των τριών ειδών σπαστήρα και να προστεθούν τα ακόλουθα: 

(α) Σπαστήρας Crusher run (με σέλλα) 

(β) Σπαστήρας Impactor (κυλινδρικός) 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  

και την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας. 

 

 

1.12 Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανημάτων για εργασίες 

στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.31/17. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο πάνω 

διαγωνισμού, αποφάσισε την έγκρισή τους, με τις ακόλουθες αλλαγές: 
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1. ΜΕΡΟΣ ΙΙ Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Παράγραφος 4.2 Ανάλυση δραστηριοτήτων 

 Ερπιστριοφόρος 150ΗΡ και άνω με υδραυλική δαγκάνα και δυνατότητα 

ανύψωσης τουλάχιστον 4 τόνους  να γίνει ως ακολούθως: 

«Ερπιστριοφόρος 150ΗΡ και άνω με υδραυλική δαγκάνα με ανεξάρτητη 

κίνηση του κάθε σκέλους και δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 4 

τόνους». 

 Να προστεθεί Φορτηγό χωρητικότητας 20m³ για μεταφορά ογκόλιθων 

μέχρι 10χλμ 

  Να προστεθεί Φορτηγό χωρητικότητας 20m³ για μεταφορά ογκόλιθων 

πάνω από 10χλμ 

 Να προστεθεί Σπαστήρας με τις ακόλουθες προδιαγραφές:  

Ολοκληρωμένο σύστημα μαζί με τον φορτωτή πετρών, το μηχάνημα που 

θα απομακρύνει το σπασμένο υλικό, την υδροφόρα που θα ραντίζει για 

αποφυγή σκόνης.   

(α) Σύστημα Σπαστήρα crusher run (με σέλλα) 

(β) Σύστημα Σπαστήρα Impactor  (κυλινδρικός) 

 

2. Έντυπο 5 Οικονομική Προσφορά  

 Φορτηγό χωρητικότητας 20m³ για μεταφορά ογκόλιθων, για απόσταση 

μέχρι 10 χιλιόμετρα (φορτίο) 

 Φορτηγό χωρητικότητας 20m³ για μεταφορά ογκόλιθων για απόσταση 

πάνω από  10 χιλιόμετρα (φορτίο)  

 Σπαστήρας  

(α) Σπαστήρας Crusher run (με σέλλα) m³ 

(β) Σπαστήρας Impactor (κυλινδρικός) m³ 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  

και την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν ο Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική  Ταμίας. 

 

 

1.Α Αντικατάσταση Του εντύπου ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι έχει αλλάξει το πρότυπο για το υπό αναφορά 

έντυπο γι’ αυτό και θα αντικατασταθεί με βάση το νέο Έντυπο, σε όλους τους 

πιο πάνω διαγωνισμούς, που έχουν εγκριθεί στη συνεδρία. 
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2 Ακύρωση Διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement προφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

  

Τάκης Παπανδρέου Εργοληπτική Εταιρεία Λτδ €660,000+ ΦΠΑ 

Μπατάκης Εμμανουήλ €665,000+ΦΠΑ 

 

Προσφορά υπέβαλε και η εταιρεία Χριστάκης Ηρακλέους & Σια Λτδ αλλά 

απορρίφθηκε επειδή υπέβαλε μόνο τα Δελτία Ποσοτήτων. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε την συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την 

ακύρωση του διαγωνισμού επειδή οι τιμές που υποβλήθηκαν ξεπερνούν κατά 

πολύ τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού ο οποίος είναι €480.000. 

 

 

 

3 Διόρθωση Πρακτικών  

Παροχή υπηρεσιών για ομαδική ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων, 

προστασία εισοδήματος (πρόσκαιρη ολική ανικανότητα) από ατύχημα και 

ιατρικά έξοδα ατυχήματος, μόνιμου διοικητικού και εργατικού προσωπικού 

του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.8/17 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι εκ παραδρομής δεν αναφέρεται η Ασφαλιστική 

Εταιρεία Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ Λτδ στους οικονομικούς φορείς που προσκλήθηκαν να 

υποβάλουν προσφορά στο θέμα 1.5, στα Πρακτικά Επιτροπής Προσφορών 7/17 

και αποφάσισε την έγκριση της συμπληρωματικής καταχώρησης με την 

επισύναψη της παρούσας παραγράφου στα πιο πάνω Πρακτικά.  

 

  

 

Κυριάκος Ιωακείμ  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών 

 


