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Ημερομηνία:  22 Ιουλίου 2020 

Ώρα έναρξης: 08:15΄ 

Ώρα λήξης:     09:40΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος  Λοΐζου            Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Σταύρος Σταύρου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

 

Απόντες  

κ  Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  (Λόγω άλλων 

έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων)  

 

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 και 

ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου του               

κ. Τ. Βλίττη που απουσιάζει. Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή 

και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα: 

1. Έγκριση όρων προσφοράς  

 

1.1 Εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου στην περιοχή Πρωταρά 

(παρά το ξενοδοχείο Briliant  (Lidl) μέχρι την πλατεία Μελιζόνα). Αρ. 

Φακ: 15.0.22/20. 

 Η Επιτροπή μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού και αποφάσισε 

την έγκριση τους με την προσθήκη στους Ειδικούς Όρους της νέας πρόνοιας όπως 



περιγράφεται στην εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 110 ημερομηνίας 10/7/20 που προβλέπεται 

ότι: 

«Παρά τις πρόνοιες της πιο πάνω επιφύλαξης, ότι ο Εργολάβος δεν είναι 

υποχρεωμένος  να εξασφαλίσει τη συναίνεση του Μηχανικού για την αγορά 

υλικών τα οποία συνάδουν με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο 

Συμβόλαιο, σε περίπτωση προμήθειας ασφαλτικού σκυροδέματος ο Εργολάβος 

οφείλει να εξασφαλίσει τη συναίνεση του Μηχανικού και προς τούτο οφείλει να 

του προσκομίσει τεκμηρίωση ότι το εργοστάσιο από το οποίο θα προμηθευτεί 

τοπ υλικό αυτό διαθέτει όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες λειτουργίας, 

περιλαμβανομένης και της άδειας λειτουργίας με βάση τον Περί Δήμων Νόμο. Η 

απαίτηση αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση στην οποία το εργοστάσιο 

ανήκει στον Εργολάβο.»  

Ο Δημοτικός Γραμματέας επισήμανε στην  Επιτροπή για όλα όσα ο κ. Δήμαρχος 

είχε ενημερώσει τα Δημοτικό Συμβούλιο στο θέμα 5.1 της Συνεδρίασης 12/20 

ημερομηνίας 17/6/20 για το περιεχόμενο του φακέλου Δ126/19 (αλληλογραφία, 

εκθέσεις, σημειώματα) και τόνισε ότι ο δρόμος δεν έχει άδεια οικοδομής και δεν 

υπάρχουν έγγραφες συγκαταθέσεις των επηρεαζόμενων  ιδιοκτητών και γι’ αυτό, 

με αυτά τα δεδομένα το έργο δεν μπορεί να εκτελεσθεί. 

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι υπάρχει πρόνοια στα έγγραφα του διαγωνισμού που 

αναφέρει ότι η σύμβαση για υλοποίηση του έργου θα υπογραφεί αφού πρώτα 

εκδοθεί άδεια οικοδομής και πρότεινε όπως η προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών να είναι δέκα (10) ημέρες επειδή  η εργασία πρέπει να εκτελεσθεί πριν 

τις καλοκαιρινές  άδειες λόγω της αυξημένης κίνησης στην περιοχή Πρωταρά κατά 

την διάρκεια του Αυγούστου.    

Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη τα όσα πιο πάνω  ανέφεραν ο Δημοτικός 

Γραμματέας και ο κ. Δήμαρχος αποφάσισε όπως προχωρήσει κανονικά η 

διαδικασία του διαγωνισμού αφού διασφαλίζεται ότι το έργο θα αρχίσει μετά την 

έκδοση άδειας οικοδομής και ενέκρινε την πρόταση του κ. Δημάρχου για 

προθεσμία δέκα (10) ημερών στην υποβολή των προσφορών.   

Επίσης αποφάσισε όπως προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης ετοιμάσει η Τεχνική 

Υπηρεσία και  όρισε  ως Επιτροπή αξιολόγησης  τους κ. Τρ. Κουτσόλουκα, Α. 

Γεωργίου και Μ. Οικονόμου και Συντονιστή της Σύμβασης τον κ. Α. Γεωργίου.    

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


