
 

 

Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

2/19 

Ημερομηνία : 11 Φεβρουαρίου 2019 

Ώρα έναρξης: 08:15΄ 

Ώρα λήξης    : 09:30΄ 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος   Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Ανδρέας  Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

 

Απόντες 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

 

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Δημοτικός Γραμματέας - Πρακτικογράφος 

κα Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός -Βοηθός             

Πρακτικογράφος 

Ο κ. Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τρία μέλη της 

Επιτροπής, και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την 

παρούσα συνεδρίαση έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της Επιτροπής 

συμπεριλαμβανομένων των κ. Γ. Καρά και Τ. Βλίττη που απουσιάζουν. 

Προσκλήσεις  έχουν σταλεί  επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

Θέματα: 

1. Έγκριση όρων : 

1.1 Κατασκευή λίνιας και ρείθρων στην οδό Λόρδου Βύρωνος. Αρ. 

Φακ: 15.0.2/19 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή 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. PIKA Road Contructing Ltd 
2. Χρ. Τζιοβάνης & Σία Κατασκευαστική Λτδ 



3. Κυπρής & Γεράνης Κατασκευαστική Λτδ 
4. Sandworks (Ormidhia) Ltd  

 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία και την 
έκθεση αξιολόγησης ο Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και η 
Δημοτική Ταμίας. 

Συντονιστής της Σύμβασης ορίζεται ο Λειτουργός της Τεχνικής Υπηρεσία κ. 
Ανδρέας Γεωργίου.  

 

1.2 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηχητικής κάλυψης στην  

αίθουσα αθλοπαιδιών του Δήμου Παραλιμνίου. Αρ. Φακ: 15.0.3/19 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή 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. P A SOLUTIONS  

2. Ανδρέας Δημητρίου  

3. C G Georgalis Music House Ltd 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει ο κ. Δημήτρης Λιοτατής και 
την έκθεση αξιολόγησης ο Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και 
η Δημοτική Ταμίας. 

Συντονιστής της Σύμβασης ορίζεται ο Λειτουργός της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. 
Ανδρέας Γεωργίου.  

 

2. Διευκρινίσεις για διαγωνισμό 

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την Εκπόνηση Μελέτης  

και Επίβλεψη της Ανάπλασης της Πλατείας Λεύκολα. Αρ. Φακ: 15.0.1/19 

Επειδή η διαδικασία του διαγωνισμού είναι με βάση το Άρθρο 90(1)γ του         

Ν 73(Ι) 2016 η επιλογή των οικονομικών φορέων πρέπει να γίνει με βάση τα 

ακόλουθα προσόντα που ζητεί η υπηρεσία για να μπορέσει να εκτελέσει την 

εργασία:   

1. Προσφορά μπορούν αν υποβάλουν γραφεία ή κοινοπραξίες όπου, στην 

ομάδα έργου τους, να συμπεριλαμβάνονται Αρχιτέκτονας, Πολιτικός 

Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, και 

Τοπογράφος Μηχανικός. 

 



 

2. Προσόντα κάθε Μελετητή 

- Υπεύθυνος Ομάδας Έργου  

Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος 

ή τίτλου στον οικείο κλάδο, με δεκαετή (10) τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα 

στη θέση του Υπεύθυνου  Ομάδας Έργου (με καθήκοντα όπως αυτά που 

περιγράφονται στον Τόμο Β των Εγγράφων Διαγωνισμού) ο οποίος να είχε 

την αντίστοιχη θέση του Υπεύθυνου Ομάδας Έργου σε ένα έργο αξίας 

τουλάχιστον €1.000.000, ή σε δυο έργα αξίας €500.000 το κάθε ένα.  

Μελετητής 1: Αρχιτέκτονας 

Αρχιτέκτονας, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου στον οικείο 

κλάδο, με πενταετή (5) τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στη θέση του 

Αρχιτέκτονα (με καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται στον Τόμο Β των 

Εγγράφων Διαγωνισμού) ο οποίος να είχε την αντίστοιχη θέση του 

Αρχιτέκτονα σε ένα έργο αξίας τουλάχιστον €1.000.000 ή δυο έργα αξίας 

€500.000 το κάθε ένα.  

  Μελετητής 2: Πολιτικός Μηχανικός 

Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου στον 

οικείο κλάδο, με πενταετή (5) τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στη θέση του 

Πολιτικού Μηχανικού (με καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται στον 

Τόμο Β των Εγγράφων Διαγωνισμού) ο οποίος να είχε την αντίστοιχη θέση 

του Πολιτικού Μηχανικού σε ένα έργο αξίας τουλάχιστον €1.000.000 ή σε δυο 

έργα αξίας €500.000. 

Μελετητής 3: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου 

στον οικείο κλάδο, με πενταετή (5) τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στη θέση 

του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (με καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται 

στον Τόμο Β των Εγγράφων Διαγωνισμού) ο οποίος να είχε την αντίστοιχη 

θέση του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού σε ένα τουλάχιστον έργο στο οποίο οι 

ηλεκτρολογικές εργασίες είχαν αξία τουλάχιστον €300.000 ή σε δυο έργα 

αξίας τουλάχιστον €100.000 το καθένα, ή να περιλάμβανε ηλεκτρολογικές 

εργασίες αξίας πέραν των  €200.000. 

 

  Μελετητής 4: Μηχανολόγος Μηχανικός 

Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου 

στον οικείο κλάδο, με πενταετή (5) τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στη θέση 

του Μηχανολόγου Μηχανικού (με καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται 



στον Τόμο Β των Εγγράφων Διαγωνισμού) ο οποίος να είχε την αντίστοιχη 

θέση του Μηχανολόγου Μηχανικού σε ένα τουλάχιστον έργο στο οποίο οι 

μηχανολογικές εργασίες είχαν αξία τουλάχιστον €300.000  ή σε δυο έργα 

αξίας τουλάχιστον €100.000 το καθένα, ή να περιλάμβανε ηλεκτρολογικές 

εργασίες αξίας πέραν των  €200.000. 

 
Μελετητής 5: Τοπογράφος Μηχανικός  

Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου στον 

οικείο κλάδο, με τριετή (3) τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στη θέση του 

Τοπογράφου Μηχανικού (με καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται στον 

Τόμο Β των Εγγράφων Διαγωνισμού) ο οποίος να είχε την αντίστοιχη θέση 

του Τοπογράφου Μηχανικού σε ένα τουλάχιστον έργο αξίας τουλάχιστον 

€1.000.000 ή δυο έργων αξίας τουλάχιστον €500.000 το καθένα. 

 

Μελετητής 6: Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας – Σταδίου Μελέτης, 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας – Μελέτης, μπορεί να είναι ένα από τα 

μέλη της Ομάδας Μελέτης ( π.χ. Αρχιτέκτονας, Πολιτικός Μηχανικός, 

Επιμετρητής Ποσοτήτων, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος 

Μηχανικός). Υπαλλακτικά να διοριστεί  Εξωτερικός Σύμβουλος με ισχύουσα 

έγκριση του Αρχιεπιθεωρητή, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 

Κ.Δ.Π. 173/2002 , o οποίος κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα του Συντονιστή 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 172/2002 και ο όποιος να έχει 

παράσχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα  καθήκοντα του  Συντονιστή 

Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης ή την εκτέλεση του 

έργου σε ένα οικοδομικό Έργο. 

Η Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε όπως 

σταλεί επιστολή στα ακόλουθα Αρχιτεκτονικά Γραφεία για επιβεβαίωση των 

πιο πάνω προσόντων και κατά πόσο ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά 

και ακολούθως να  δοθούν τα έγγραφα του διαγωνισμού σε όσους πληρούν 

τα κριτήρια: 

1. Γιώργος & Στάλω Νικολέττου  

2. Ζανέττος Οικονόμου  

3. Χατζηρακλέους & Σάρδαλος Ε.Π.Ε  

4. Παντελίδου Παντελίτσα 

5. Χατζήκωνσταντή Γεώργιος 

6. Ανδρέας Βλίττης 

7. Α & Λ Οικονόμου Ε.Π.Ε 

8. Οικονόμου Ανδρέας 

 
 



 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Τεχνική Υπηρεσία και την 

Έκθεση Αξιολόγησης ο Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και η 

Δημοτική Ταμίας. 

Συντονιστής της Σύμβασης ορίζεται ο Λειτουργός της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. 

Ανδρέας Γεωργίου.   

 

3. Κατακύρωση Προσφοράς   

Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων στο Δημοτικό Αμφιθέατρο. 

Αρ. Φακ: 15.0.22/18. 

Σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Προσφορών αρ.18/18 

ημερομηνίας 26/11/2018 η Επιτροπή ενέκρινε τα δείγματα καθίσματος που 

τοποθέτησε η εταιρεία NORA Furnishings Ltd και αποφάσισε ότι πληρούν τα 

κριτήρια και ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει στην ανάθεση της σύμβασης 

στην εν λόγω εταιρεία στην συνολική τιμή των δεκαεπτά (€17) Ευρώ το ένα.  

 

4. Επιλογή επιπρόσθετου οικονομικού φορέα για το διαγωνισμό 

«Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανήματος  θρυμματισμού 

κλαδεμάτων στο Πράσινο Σημείο του Δήμου» Αρ. Φακ: 15.0.31/18.  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι η εταιρεία Α/φοί Α & Π Μουζούρη Εργοληπτική 

Εταιρεία Λτδ έχει υποβάλει αίτηση για Επεξεργασία μη Επικίνδυνων 

Αποβλήτων στον χώρο παραγωγής τους και αποφάσισε όπως της δοθούν 

έγγραφα για να υποβάλει προσφορά. 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών   

 

 

 

 

 


