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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

11/19 
 
 

Ημερομηνία:19 Αυγούστου 2019 

Ώρα έναρξης: 12:15΄ 

Ώρα λήξης:     13:45΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Θεόδωρος Πυρίλης Δήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

κ.  Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Απόντες 

κ.  Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος 

 κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –   

   Βοηθός Πρακτικογράφος 

 

Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τέσσερα μέλη 

της Επιτροπής και ότι πρόσκληση έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της 

Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου του κ. Α. Λοΐζου  που απουσιάζει λόγω 

έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης 

στο Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα  

1. Αξιολόγηση και εισήγηση στο Συμβούλιο Προσφορών 

 

1.1  Παροχή  Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για Εκπόνηση  

Μελέτης και Επίβλεψη της Κατασκευής του Παραλιακού 

Πεζόδρομου Πρωταρά Φάση Δ΄. Αρ. Φακ: 15.0.27/18.  

 
Σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής στην συνεδρίαση 10/19 ημερομηνίας 

10 Ιουλίου 2019, η Επιτροπή μελέτησε την συνημμένη αιτιολόγηση της 

οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΗΛΙΔΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμος  
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Τεχνική Εταιρεία Μελετών, την έκρινε ικανοποιητική και αποφάσισε όπως, 

εισηγηθεί στο Συμβούλιο Προσφορών την κατακύρωση της προσφοράς στην 

αναφερόμενη εταιρεία.  

 

 

1.2 Παροχή  Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για Εκπόνηση  

Μελέτης και  Επίβλεψη της Κατασκευής του Παραλιακού 

Πεζόδρομου Πρωταρά Φάση Ε΄. Αρ. Φακ: 15.0.28/18. 

 
Σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής στην συνεδρίαση 10/19 ημερομηνίας 

10 Ιουλίου 2019, η Επιτροπή μελέτησε την συνημμένη αιτιολόγηση της 

οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΗΛΙΔΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμος 

Τεχνική Εταιρεία Μελετών, την έκρινε ικανοποιητική και αποφάσισε όπως, 

εισηγηθεί στο Συμβούλιο Προσφορών την κατακύρωση της προσφοράς στην 

αναφερόμενη εταιρεία.  

 

1.3 Εργασίες με ασφαλτικό σκυρόδεμα .Αρ. Φακ: 15.0.8/19. 

Η  Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από προκήρυξη του πιο πάνω διαγωνισμού  

στο σύστημα e-procurement  προσφορά υπέβαλε μόνο η εταιρεία CYFIELD 

CONTRUCTIONS LTD.  

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε όπως εισηγηθεί 

στο Συμβούλιο Προσφορών την ανάθεση της σύμβασης στην πιο πάνω εταιρεία 

με τις τιμές που φαίνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται επειδή καλύπτει 

όλους τους όρους του διαγωνισμού και οι τιμές που υπέβαλε είναι εντός του 

προϋπολογισμού της σύμβασης.  

 

2. ΄Εγκριση όρων προσφορών  

 

2.1 Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου Πρωταρά Φάση Γ΄. Αρ. Φακ: 

15.0.11/19. 

 
Η Επιτροπή μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού και 
ενημερώθηκε ότι έχουν σταλεί  στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για 
ποιοτικό έλεγχο και έχουν εγκριθεί.  

Η Επιτροπή αποφάσισε την προκήρυξη του Διαγωνισμού και όρισε ως 

Συντονιστή Εκτέλεσης της Σύμβασης τον Λειτουργό Τεχνικής Υπηρεσίας            

κ. Αντρέα Γεωργίου. Καθόρισε όπως προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης 

ετοιμάσουν οι Ιδιώτες Σύμβουλοι  Μελετητές του έργου δηλαδή το γραφείο 

Πεύκιος Γεωργιάδης Αρχιτέκτονες Λτδ και διόρισε Επιτροπή Αξιολόγησης τους 

κ. Τρύφωνα Κουτσόλουκα, Ανδρέα Γεωργίου και Ανδρέα Αλαπαή. 
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2.2 Παροχή υπηρεσιών από  ιδιοκτήτες  μηχανήματος θρυμματισμού 

κλαδεμάτων στο πράσινο σημείο του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.12/19. 

 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με τις ακόλουθες αλλαγές:  

1. Στην οικονομική προσφορά να δοθεί και τιμή για θρυμματισμό και 

μεταφορά θρυμματισμένου προϊόντος. 

2. Στο Παράρτημα ΙΙ  «Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές» 

παράγραφος 4.1.2 Οι υπηρεσίες θρυμματισμού να γίνει  για 25.000m³ αντί 

20.000m³.   

Επίσης αποφάσισε όπως ορίσει ως Συντονιστή Εκτέλεσης της Σύμβασης την 

Υγειονομικό Λειτουργό κα. Βίβια Τρισόκκα και Επιτροπή Αξιολόγησης τους κ. 

Τρύφωνα Κουτσόλουκα, Βίβια Τρισόκκα  και Ανδρέα Γεωργίου. 

  

2.3 Προμήθεια Διακοσμητικών Συνόλων Κολόνων και Φωτιστικών για 

τον Παραλιακό Πεζόδρομο Πρωταρά  Φάση Γ΄. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως το θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση και 

να δοθεί χρόνος στα μέλη να επανεξετάσουν τους όρους του διαγωνισμού. 

 

3. Διευκρινίσεις για διαγωνισμό. 

 

3.1 Προμήθεια 200 επιστύλιων και 200 επιδαπέδιων κάδων για 

παραλιακό πεζόδρομο Πρωταρά. Αρ. Φακ: 15.0.5/19. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι η εταιρεία ΦΕΛΜΙΧ ΛΤΔ  δεν έχει προσκομίσει 

βεβαίωση (ΤΦ 2004) από το Τμήμα Φορολογίας που αφορά στην εξόφληση 

των οφειλών της για  Φόρο Εισοδήματος και ΦΠΑ αλλά έχει προσκομίσει το 

Έντυπο 105 που αναφέρει ότι έχει τακτοποιήσει  μόνο τις οφειλές της για το 

ΦΠΑ. 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, τα μέλη της Επιτροπής αφού 

έκριναν εκ των πραγμάτων ότι δεν μπορεί να υπογραφεί σύμβαση με την πιο 

πάνω εταιρεία χωρίς την προσκόμιση της αναφερόμενης βεβαίωσης, 

αποφάσισε να ζητηθεί  από την εταιρεία TOTAL SPORTS LTD ως την 

επόμενη της σειράς κατάταξης να προσκομίσει δείγμα του κάδου που διαθέτει 

και να επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.  

Λόγω του πιο πάνω προκύψαντος προβλήματος η Επιτροπή αποφάσισε 

όπως παραταθεί η ημερομηνία παράδοσης μέχρι τον Απρίλιο του 2020. 
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4. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

   

4.1 Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση του Αθλητικού Κέντρου του 

Δήμου. Αρ. φακ: 15.0.10/19 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι  το μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης                

κ. Κώστας Σιημητράς που έχει ορισθεί για την αξιολόγηση της πιο πάνω 

προσφοράς έχει λάβει άδεια ασθενείας για  μεγάλο χρονικό διάστημα και γι’  

αυτό πρέπει να αντικατασταθεί.  

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως αντικαταστήσει τον κ. Κ. Σιημητρά με τον           

κ. Σάββα Σάββα Ανώτερο Τεχνικό του Δήμου. 

 

   

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης   

Δήμαρχος  

 


