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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

13/19 
 
 

Ημερομηνία: 22 Οκτωβρίου 2019 

Ώρα έναρξης: 08:15΄ 

Ώρα λήξης:     09:00΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ.  Λοΐζος Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

Απόντες 

  

  κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

. κ. Ανδρέας Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Δημοτικός Γραμματέας – πρακτικογράφος 

 κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –   

   Βοηθός Πρακτικογράφος 

 

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τρία μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της Επιτροπής συμπεριλαμβανομένων του κ. Γ. 

Καρά και Α. Λοΐζου που απουσιάζουν λόγω έκτακτων επαγγελματικών 

υποχρεώσεων. Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή και Γενικό 

Λογιστή.   

Θέματα: 

1 Έγκριση όρων προσφοράς . 

 

1.1 Προμήθεια και τοποθέτηση κάγκελων σε διάφορα σημεία του Δήμου. Αρ. 

φακ: 15.0.15/19. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού αποφάσισε 

την προκήρυξη του αναφερόμενου διαγωνισμού. 

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: 
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1. Γεώργιος Μούσιης Επιχ. Λτδ 
2. P. O Steel Constructions Ltd  
3. Αντρέας Περιάνδρου 
4. Παύλος Κίτσης  
5. Κώστας Κάουρας & Υιοί Λτδ  
6. Πιερέττης Βάσος  
7. N. Nicolaou Sidirometal Ltd 

Επίσης αποφάσισε όπως ορίσει ως συντονιστή εκτέλεσης της Σύμβασης τον κ. 

Ανδρέα Γεωργίου και Επιτροπή Αξιολόγησης τους κ. Τρύφωνα Κουτσόλουκα, 

Ανδρέα Γεωργίου και Κώστα Σιημητρά. Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα 

ετοιμάσει ο συνεργάτης του Δήμου κ. Π. Πουλής . 

 

1.2 Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση τεσσάρων προκατασκευασμένων  

χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου.  Αρ. φακ: 

15.0.16/19 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού αποφάσισε 

την προκήρυξη του αναφερόμενου διαγωνισμού με τις ακόλουθες αλλαγές: 

Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές   

1. Για τα WC των αναπήρων οι πόρτες να έχουν min πλάτος 90cm. 

2. Επιπρόσθετα οι προσφέροντες  να λάβουν υπόψη τους όρους του 

παραδοτέου πιο κάτω:  
Χώρων Υγιεινής. 

Οι χώροι αυτοί εξυπηρετούν όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες και 

χρησιμεύουν και ως  χώροι υγιεινής "οικογενειακού τύπου", δηλαδή και για 

την φροντίδα των βρεφών και μικρών παιδιών συνοδευόμενων από γονέα. 

Πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα αναγνωρίσιμες θέσεις, κοντά στις 

εισόδους και τους πυρήνες κατακόρυφης κυκλοφορίας. Η ύπαρξη των χώρων 

υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα πρέπει να σημαίνεται σε διάφορα σημεία 

των  χώρων σωστά και ευκρινώς με την χρήση του Διεθνούς Συμβόλου 

Πρόσβασης (ΔΣΠ) και του συμβόλου "W.C."  

- Στο εσωτερικό των χώρων υγιεινής πρέπει να προβλέπεται ελεύθερος χώρος 

περιστροφής, διαμέτρου 1.50μ.  

- Η προσπέλαση των χώρων υγιεινής, πρέπει να είναι ισόπεδη. Εάν υπάρχει 

αναπόφευκτη υψομετρική διαφορά, αυτή πρέπει να καλύπτεται με κεκλιμένα 

επίπεδα μεγίστης κλίσης 5% . 

- Το ελεύθερο πλάτος διαδρόμου ή κεκλιμένου επιπέδου πρέπει να είναι 1.20μ. 

- 1.30μ.   

- Η πόρτα πρέπει να έχει πλάτος 0.90μ. από κάσα σε κάσα, να ανοίγει προς τα 

έξω ή να είναι συρόμενη.  

- Θα πρέπει να υπολογίζεται ως μέγιστη δύναμη που απαιτείται για το άνοιγμα 

της θύρας τα 15 Newtons.  
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- Ο μηχανισμός κλειδαριάς του θυρόφυλλου πρέπει να επιτρέπει το άνοιγμα και 

από την έξω πλευρά σε περίπτωση κινδύνου και επίσης να διαθέτει ένδειξη 

κατάληψης χώρου.  

-  Το ύψος του νιπτήρα είναι 0.85μ. από το δάπεδο για το επάνω μέρος του και 

0.70μ. για το κάτω και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο με αυτόν ύψος. 

-  Μπροστά και δίπλα από μια πλευρά της λεκάνης, πρέπει να υπάρχει αρκετός 

χώρος για μετωπική ή πλάγια προσέγγιση ατόμου σε αμαξίδιο. 

-  Δίπλα στη λεκάνη αγκυρώνεται μη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή μήκους 

περίπου 0.75μ. και με το επάνω μέρος της σε ύψος 0.70μ. από το δάπεδο. Η 

διάμετρος μιας τέτοιας χειρολαβής είναι 30χιλ. - 40 χιλ. (1½΄΄ περίπου).  

- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο στερέωσης των ειδών 

υγιεινής και των χειρολαβών (π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου μεταλλικού 

σκελετού, ενίσχυση ή κατασκευή τοίχου από μπετόν για την στήριξή του), έτσι 

ώστε να μπορούν να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg. 

Κατά το σχεδιασμό του προτεινόμενου έργου, έχει ληφθεί υπόψη η 

προσβασιμότητα των εσωτερικών χώρων, το ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών 

και το ικανοποιητικό πλάτος των διαδρόμων όπως παρουσιάζεται παραπάνω, 

για τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας. 

Επισυνάπτονται σχετικά σχέδια των Προσβάσιμων  Χώρων Υγιεινής στο 

Παράρτημα του Φακέλου της Πρότασης. 

Οι Προσβάσιμοι Χώροι Υγιεινής θα τοποθετηθούν στις 4 περιοχές 

παρέμβασης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

προσβασιμότητας. Τα τεχνικά έργα που περιλαμβάνονται στο παραδοτέο 

βασίζονται στις Αρχές του «Σχεδιασμού για όλους» και εξασφαλίζουν την 

προσβασιμότητα με αναπηρία. 

Β. Ο προϋπολογισμός του έργου να γίνει πενήντα τέσσερις χιλιάδες (€54.000) 

Ευρώ αντί εξήντα που αναφέρεται στα έγγραφα.  

Επίσης αποφάσισε όπως ορίσει ως συντονιστή εκτέλεσης της Σύμβασης τον κ. 

Ανδρέα Γεωργίου και Επιτροπή Αξιολόγησης τους κ. Τρύφωνα Κουτσόλουκα, 

Ανδρέα Γεωργίου και Καλομοίρα Κέλη.  

 

2.  Αξιολόγηση και εισήγηση στο Συμβούλιο Προσφορών.  

2.1 Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανήματος θρυμματισμού 

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

Η επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση στο σύστημα e-procurement 

προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1. Α/φοί Α & Π Μουζούρη (Εργοληπτική) Λτδ 

2. NELBAY LTD 

3. MC Ordinatio Maintenace Ltd 
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Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης που επισυνάπτεται αποφάσισε 

όπως εισηγηθεί  στο Συμβούλιο Προσφορών την ανάθεση της σύμβασης στην 

εταιρεία Α/φοί Α & Π Μουζούρη (Εργοληπτική) Λτδ ως την μόνη που πληροί τις 

προδιαγραφές του διαγωνισμού με τις ακόλουθες τιμές μονάδος: 

1.  Θρυμματισμένο προϊόν μόνο €4,50/m³ 

2.  Θρυμματισμένο προϊόν και μεταφορά  €8,50/m³ 

 

 

 

 

2.2  Εργασίες αποκατάστασης της θερμομόνωσης και υγρομόνωσης σε 

διάφορα υποστατικά του Δήμου. Αρ. φακ: 15.0.14/19 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement  προσφορά υπέβαλε μόνο η εταιρεία METAXOTOS LTD 

αλλά η τιμή που υπέβαλε είναι πολύ πιο  ψηλή από τον προϋπολογισμό του 

διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως εισηγηθεί στο Συμβούλιο Προσφορών την ακύρωση 

του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη του αφού η τεχνική Υπηρεσία 

επανεξετάσει τους τεχνικούς όρους και τον προϋπολογισμό του έργου.  

 

3 Διάφορα 

 

3.1 Προμήθεια 200 επιστύλιων και 200 επιδαπέδιων κάδων για τον 

Παραλιακό Πεζόδρομο. Αρ. φακ:15.0.5/19 

Σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής στη συνεδρίαση  11/19  

ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2019,τα μέλη  επιθεώρησαν το δείγμα που 

υπέβαλε η εταιρεία TOTAL SPORTS LTD και έκριναν ότι δεν είναι λειτουργικό 

και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.  

Γι’ αυτό η Επιτροπή  αποφάσισε την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για το 

μέρος των επιστύλιων κάδων με τους ίδιους όρους.  

  

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών 

 


