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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

23/20 
 

Ημερομηνία:  07 Δεκεμβρίου  2020 

Ώρα έναρξης: 08:15΄ 

Ώρα λήξης:     09:00’  

Παρόντες: 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Σταύρος Σταύρου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Λοΐζος  Λοΐζου   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 Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει  απαρτία αφού είναι παρόντα 4 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. Τ. Βλίττη που απουσιάζει.  Προσκλήσεις έχουν 

σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα: 

1. Έγκριση όρων προσφορών  

1.1 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και διαμόρφωση εδάφους στην 

είσοδο του κολυμβητηρίου στο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου . Αρ. 

Φακ: 15.0.20/20. 

Η Επιτροπή μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού  και 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. Α. & Α Ζintilis Constructions Ltd 
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2. Ανδρέας Μάμας Εργοληπτική Εταιρεία Λτδ 

3. Αντώνης Τσούκκας Εργολάβος Λτδ 

4. Δημήτρης Φλουρκάς & Ανδρέας Γεώργιου Λτδ 

5. Κώστας Χ¨ Λούκας Εργοληπτική  Λτδ  

1. Χρ. Ηρακλέους & Σια Εργοληπτική Εταιρεία Λτδ 

6. Όμηρος & Αρτυματάς Εργοληπτική Εταιρεία Λτδ 

7. METAXOTOS LTD 

8.  Ηλίας και Δωράκης Εργοληπτική Λτδ 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία και ως 

Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζονται οι κ. Αντρέας Γεωργίου, κα Ελένη Οικονόμου 

και κα Δέσπω Πυρίλλη.  

 

1.2 Εργασίες με ασφαλτικό σκυρόδεμα. Αρ. Φακ: 15.0.37/20  

Η Επιτροπή μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού και 

αποφάσισε την έγκριση τους. 

Επίσης αποφάσισε όπως Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης ετοιμάσει η 

Τεχνική Υπηρεσία και ως Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζει τους  κ. Αντρέα 

Γεωργίου κα Ελένη Οικονόμου και κα Δέσπω Πυρίλλη. Ως Συντονιστής της 

σύμβασης ορίζει τον  κ. Αντρέα Γεωργίου.  

 

1.3  Προμήθεια και τοποθέτηση καγκέλων σε διάφορες περιοχές του 

Δήμου. Αρ. φακ: 15.0.38/20 

Η Επιτροπή μελέτησε τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού και 

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. Γεώργιος Μούσιης Επιχ. Λτδ 

2. P Orhanides Steel Constructions Ltd 

3. Ανδρέας Περιάνδρου 

4. Παύλος Κίτσης  

5. Κώστας Κάουρας & Υιοί Λτδ 

6. Πιερέττης Βάσος  

7. Nikolaou Sidirometal Ltd 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία και ως 

Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζονται οι κ. Αντρέας Γεωργίου κα Ελένη οικονόμου 

και κα Δέσπω Πυρίλλη.  
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2. Διευκρινίσεις για  διαγωνισμό. 

2.1 Προμήθεια διακοσμητικών συνόλων κολόνων και φωτιστικών για 

τον παραλιακό πεζόδρομο Φάση Γ. Αρ. Φακ: 15.0.35/20 

Η  Επιτροπή αφού μελέτησε τα αιτήματα οικονομικών φορέων και τις 

διευκρινίσεις από τους Συμβούλους του Δήμου αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. Ερώτηση 

Σχετικά με τα φωτιστικά δρόμου, παρακαλώ όπως διευκρινιστεί αν γίνεται 

αποδεκτό φωτιστικό με polycarbonate αντί flat glass, δεδομένου ότι όλα τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. 

Απάντηση  

Το υλικό polycarbonate δεν είναι αποδεκτό.  
Polycarbonate οπτικά / visors κτλ, δεν προσφέρουν προστασία από το 
περιβάλλον, είναι ευπαθή σε ρωγμές από την υπεριώδη ακτινοβολία, χάραξη 
από περιβάλλον άμμου και άνεμο, καθώς και κιτρίνισμα με την πάροδο του 
χρόνου, ειδικά στο περιβάλλον που θα εγκατασταθούν. Επίσης το γυαλί εκτός 
του ότι διασφαλίζει περισσότερη διάρκεια ζωής, προστατεύει το εσωτερικό 
μέρος του φωτιστικού σε μεγαλύτερο βαθμό.  
Από έρευνα αγοράς η επιλογή  φωτιστικού με προστατευτικό γυαλί είναι ευρέως 
διαδεδομένη και διαθέσιμη.  
 

2 Ερώτηση 

Παρακαλώ όπως μας διευκρινιστεί αν, για τα φωτιστικά δρόμου, γίνονται 

αποδεκτά φωτιστικά με μηχανική αντοχή ΙΚ09 αντί ΙΚ10. 

Απάντηση  

Πρόκειται για δημόσιο παραλιακό πεζόδρομο και όχι δρόμο. O λόγος 
επιλογής του βαθμού μηχανικής προστασίας / κρούσης του διάφανου 
καλύμματος και σώματος φωτιστικού ΙΚ10 είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
62262, το οποίο συστήνεται για την κατηγορία του συγκεκριμένου Έργου. Ο 
βαθμός προστασίας ΙΚ10 δεν μπορεί να μειωθεί.  
Από έρευνα αγοράς ο βαθμός προστασίας ΙΚ10 είναι ευρέως διαθέσιμος, ενώ 
οποιοσδήποτε κατασκευαστής μπορεί να αναβαθμίσει το συγκεκριμένο 
σημείο για να συνάδει με τις προδιαγραφές.  
 

3 Διόρθωση  

Αναφορά στα έγγραφα  

SECTION III 
 

SPECIFICATIONS FOR DECORATIVE LIGHTING COLUMNS, AND 
LUMINAIRE SETS (Types K & K1) 

Par 301 - Appearance  
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The indirect lighting system of type K should consist of an oval (or circular) 
asymmetric reflector above the light source. Type K1 would be preferred to be 
Direct lighting system.  

Par 304 – Decorative Lighting Luminaires. 

The luminaires shall be fixed on the top of the column and shall provide 
indirect or Direct as specified asymmetric light distribution. The total height of 
the pole and the post-top luminaire shall be about 4.5m for type K & 6.5m for 
type K1. The luminaire to be between approx 0.50-0.70m high.  

 

Διόρθωση 

 Η λέξη / αναφορά στο DIRECT LIGHTING είναι τυπογραφικό λάθος. Το 
ζητούμενο φωτιστικό είναι INDIRECT.  

Οι λόγοι της επιλογής INDIRECT LIGHTING είναι:  
1) Η ίδια φιλοσοφία με τις 2 προηγούμενες φάσεις του Έργου,  
 
2) Οι ποιότητες φωτισμού που επιτυγχάνονται, η ελαχιστοποίηση θάμβωσης 
(glare) στον περιβάλλοντα χώρο, κτλ.  
 
3) Μειώνονται οι πιθανότητες βανδαλισμού εφόσον η πηγή φωτός δεν είναι 
ορατή ή εκτεθειμένη.  
 
 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ  
Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  


