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Ημερομηνία : 26 Νοεμβρίου  2018 

Ώρα έναρξης: 08:00΄ 

Ώρα λήξης    : 09:55΄ 

 

Παρόντες: 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος   Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Ανδρέας  Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Απόντες 

κ.Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος         

 

Παρακαθήμενος: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Δημοτικός Γραμματέας Πρακτικογράφος 

κα Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός  

Πρακτικογράφος 

κα. Βίβια Τρισόκκα  Υγειονομικός Λειτουργός (Για μέρος του 

Θέματος 1.1) 

 

Ο κ. Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τέσσερα 

μέλη της Επιτροπής Προσφορών και ότι  πρόσκληση  σύμφωνα με τους 

κανονισμούς για την παρούσα συνεδρία  έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα 

μέλη συμπεριλαμβανομένου του κ. Τ. Βλίττη που απουσιάζει. Προσκλήσεις  

έχουν σταλεί  επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

Θέματα: 

1. Κατακύρωση Προσφορών: 

1.1 Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή μεταφορά και απόρριψη 

δημοτικών αποβλήτων από την αστική περιοχή του Δήμου. Aρ. Φακ: 

15.0.14/18 

 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση στο σύστημα e-

procurement προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 

 

 



Α/Α Προμηθευτής Περισυλλογή Μεταφορά Ολικό 

1 UNITED CLEANING 
(CYPRUS) LTD 

€19,00 €10,95 €29,95 

2 Πάμπος Ελενοδώρου 
Λτδ 

€25,50 €7,50 €33,00 

3 MI. ΠΑ. Μεταφορές Λτδ €20,00 €20,00 €40,00 

4 Α. Τσουλόφτας & Υιοί 
Λτδ 

€42,00 €12,00 €54,00 

 
Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως η Υγειονομική Λειτουργός η 

οποία ανέλυσε και επεξήγησε στα  μέλη της Επιτροπής τις προσφορές που 

έχουν παραληφθεί και ανάφερε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία UCC 

Ltd προκαλεί προβλήματα στις κοινότητες και Δήμους όπου έχει αναδειχθεί 

ως ανάδοχος και ότι οι Δήμοι Ιδαλίου και Ύψωνα έχουν διακόψει τη σύμβαση 

που έχουν συνάψει με την αναφερόμενη πιο πάνω εταιρεία. 

 
Η Υγειονομικός Λειτουργός αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 

 
Η Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε όπως 

ζητηθεί γραπτή επιβεβαίωση από τους δυο Δήμους για τη διακοπή του 

συμβολαίου  που είχαν με την εταιρεία United Cleaning Cyprus Ltd και τους 

λόγους της διακοπής  και να επαναφερθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρία. 

 
1.2 Προμήθεια και τοποθέτηση 850 πλαστικών καθισμάτων στο 

Αμφιθέατρο του Δήμου Παραλιμνίου. Αρ. Φακ: 15.0.22/18 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 

παρέλαβαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1   NORA FURNISHINGS LTD 

2 Telemen Ltd 

3 G & E Thermosalar Ltd 

4 TITAN –Office Furniture 

5 Studio Office – Takis Charalambus & Co Ltd 

και προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
€ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
€ 

ΟΛΙΚΟ 
€ 

1 NORA 
FURNISHINGS LTD 

15,00 2,00 17,00 

2 Studio Office – Takis 
Charalambus & Co 
Ltd 

14.65 6.35 21.00 

3 TITAN –Office 
Furniture 

  30,00 



 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε όπως ζητηθεί 

από την εταιρεία NORA Furnishings Ltd να τοποθετήσει 5 καθίσματα ως 

δείγμα για έλεγχο από την Τεχνική Υπηρεσία και την Επιτροπή Προσφορών. 

Αν δεν υπάρξει πρόβλημα η προσφορά της εταιρείας NORA Furnishings Ltd 

κατακυρώνεται χωρίς να απαιτείται να επανέλθει στην Επιτροπή. 

 

1.3 Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) μπασκετών στην Αίθουσα 

Αθλοπαιδιών στο χώρο του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Παραλιμνίου. Αρ. 

Φακ: 15.0.24/18. 

 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 

παρέλαβαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1.  EXCELO LTD 

2.  TOTAL SPORTS LTD 

3.  ELNIA 

        4. CONCENTERING LTD 

 

και προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 

Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1 EXCELO LTD 6.240,00 18.720,00 

2 TOTAL SPORTS LTD 6.290,00 18.870,00 

3 ELNIA 8.600,00 25.800,00 

 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση 

της σύμβασης στην εταιρεία EXCELO LTD στην τιμή των €6.240,00 την μια 

και συνολική τιμή €18.720,00 συν ΦΠΑ ως την πιο φθηνή και εντός 

προδιαγραφών.  

2. Έγκριση όρων προσφοράς  

 
2.1 Παροχή Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού. Αρ. Φακ: 15.0.25/18 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού αποφάσισε 

όπως η προκήρυξη γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής- ποιότητας και να επανέλθει το θέμα στην 

Επιτροπή. 

 



 

2.2  Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για εκπόνηση 

μελέτης και επίβλεψη της κατασκευής του Παραλιακού 

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

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με τις ακόλουθες αλλαγές: 

1. Στην παράγραφο 3.1 (δ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α01 του Μέρους Β 

Συμφωνία και Γενικοί Όροι Σύμβασης να προστεθεί ότι οι Μελετητές θα 

είναι υπεύθυνοι να ετοιμάσουν και να υποβάλουν όλες τις αναγκαίες 

μελέτες που απαιτεί η Νομοθεσία για την Αδειοδότηση του έργου που 

σχετίζονται και με τα Περιβαλλοντικά θέματα. 

2. Επίσης ο προϋπολογισμός να γίνει €12.000.000 αντί €1.200.000 που 

εκ παραδρομής αναφέρεται στα έγγραφα.  

Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζονται ως ακολούθως:  

Τρύφωνας Κουτσόλουκας  ΥΕΑΞ 

Έλλη Τσιήσσιου ΜΕΑΞ 

Χριστάκης Βασιλείου  ΜΕΑΞ  

Ανδρέας Γεωργίου ΜΕΑΞ 

Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, Λειτουργός 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

  

2.3 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για εκπόνηση 

μελέτης και επίβλεψη της κατασκευής του Παραλιακού 

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

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με τις ακόλουθες αλλαγές: 

1. Στην παράγραφο 3.1 (δ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α01 του Μέρους Β 

Συμφωνία και Γενικοί Όροι Σύμβασης να προστεθεί ότι οι Μελετητές θα 

είναι υπεύθυνοι να ετοιμάσουν και να υποβάλουν όλες τις αναγκαίες 

μελέτες που απαιτεί η Νομοθεσία για την Αδειοδότηση του έργου που 

σχετίζονται και με τα Περιβαλλοντικά θέματα. 

2. Επίσης ο προϋπολογισμός να γίνει €8.000.000 αντί €800.000 που εκ 

παραδρομής αναφέρεται στα έγγραφα.  

Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζονται ως ακολούθως:  

Τρύφωνας Κουτσόλουκας  ΥΕΑΞ 

Έλλη Τσιήσσιου ΜΕΑΞ 

Χριστάκης Βασιλείου  ΜΕΑΞ  

Ανδρέας Γεωργίου ΜΕΑΞ 



 

Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, Λειτουργός 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

2.4 Προμήθεια εγκατάσταση, ανάρτηση προγραμματισμού 

λειτουργίας και εκπαίδευση στη χρήση οθόνης και πινάκων 

σκορ στην Αίθουσα Αθλοπαιδιών στο χώρο του Δ΄  Δημοτικού 

Σχολείου. Αρ. Φακ: 15.0.29/18  

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με τις ακόλουθες αλλαγές: 

1. Μέρος Α: «Αντικείμενο και όροι διενέργειας του διαγωνισμού» να 

προστεθούν τα ακόλουθα: 

1.1 Παράγραφος 3. 

Εγγύηση 

Το όλο σύστημα πρέπει να καλύπτεται από γραπτή εγγύηση για δυο (2) 

χρόνια τουλάχιστο, της λειτουργίας όλου του εξοπλισμού, από τον 

Ανάδοχο. 

Πέραν των 2 χρόνων ο προσφέρον πρέπει να  δεσμευτεί εγγράφως για 

παροχή τεχνικής υποστήριξης για 2+5 χρόνια  

Τεχνική Υποστήριξη 

 Με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλουν ανάλυση της 

τεχνικής υποστήριξης που θα παρέχουν στα υπό προμήθεια 

προϊόντα.  

 Να διαθέτουν τουλάχιστον 2 άτομα τεχνικό προσωπικό. 

 Να υποβάλουν τον μέγιστο χρόνο που μπορεί να απαιτηθεί από 

την ώρα της ειδοποίησης μέχρι την επιτόπου ανταπόκριση, καθώς 

και τον μέγιστο χρόνο αποκατάστασης της βλάβης (maximum 

down time) στο σύστημα. 
 

1.2  Παράγραφος 6.3 

 Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια για ολόκληρο τον 

εξοπλισμό και γραπτή δέσμευση για την συντήρηση τους, από τον 

Ανάδοχο για 2+5 χρόνια.  

 Ανάλυση της τεχνικής υποστήριξης που θα παρέχουν στα υπό 

προμήθεια προϊόντα.  



 Να υποβάλουν το μέγιστο χρόνο που μπορεί να απαιτηθεί από την 

ώρα της ειδοποίησης μέχρι την επιτόπου ανταπόκριση, καθώς και το 

μέγιστο χρόνο αποκατάστασης της βλάβης (maximum down time) στο 

σύστημα. 

 Να υποβάλουν κατάλογο με παρόμοια έργα που έχουν εκτελέσει μαζί 

με βεβαιώσεις από τους ιδιοκτήτες καθώς και το ποσό της κάθε 

σύμβασης.  

2. Έντυπο 1 «Πινάκας συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές» να 

προστεθεί στο  Ζητούμενο Προϊόν 2 Πίνακες Σκορ το ακόλουθο: 

2.8 Η υποδομή των ηλεκτρονικών πινάκων πρέπει να περιλαμβάνει όλες 

τις απαραίτητες κατασκευές, μετατροπές και εργασίες για την 

τοποθέτηση τους στο σημείο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο. 

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. TOTAL SPORT 

2. PROFELCO LG  

3. CONCENTERING LTD 

4. ELNIA LTD  

 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία και 

έκθεση αξιολόγησης ο Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και η 

Δημοτική Ταμίας. 

Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, Λειτουργός 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 
2.5 Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση πρασίνου σε διάφορες 

περιοχές του Δήμου. Αρ. φακ: 15.0.30/18.  

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με τις ακόλουθες αλλαγές: 

1. Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης να γίνει 10% 

 
2. Από την Παράγραφο 4.1 (Σημείωση β)  του Παραρτήματος ΙΙ  Όροι 

Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές να γίνει: 

«Όλα τα δέντρα και φυτά που βρίσκονται στα πεζοδρόμια των υπό 

αναφορά περιοχών είναι ευθύνη του Αναδόχου εκτός από το κλάδεμα 

και το λίπασμα». 

3. Από την Παράγραφο 4.1 (2) του Παραρτήματος ΙΙ Όροι Εντολής – 

Τεχνικές  



Προδιαγραφές να διαγραφεί ο ακόλουθος όρος: 

«Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού 

Καταχώρησης για συλλογή και Μεταφορά Κλαδεμάτων ή 

Βιοαποικοδομήσιμων  Αποβλήτων από το Τμήμα Περιβάλλοντος ή εν 

ισχύ Άδεια Διαχείρισης Κλαδεμάτων από το Υπουργείο  Εσωτερικών. 

(Να προτείνει σχέδιο για την διευθέτηση των Κλαδεμάτων).» 

Και να γραφεί ως ακολούθως: 

«Τα κλαδέματα να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη μονάδα και τα 

δικαιώματα παραλαβής τους θα πληρώνονται από το Δήμο.»    

4. Στο Έντυπο 8 «Οικονομική Προσφορά» να δοθεί αναλυτική τιμή ως 

ακολούθως: 

Συντήρηση Πρασίνου             €………../έτος + 

ΦΠΑ 

Μεταφορά κλαδεμάτων σε αδειοδοτημένη μονάδα €………./έτος  + 

ΦΠΑ 

Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζονται ως ακολούθως:  

Τρύφωνας Κουτσόλουκας  ΥΕΑΞ 

Έλλη Τσιήσσιου ΜΕΑΞ 

Χριστάκης Βασιλείου  ΜΕΑΞ  

Ανδρέας Γεωργίου ΜΕΑΞ 

Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, Λειτουργός 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής 

 


