
 

Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

12/15 

 

Ημερομηνία :  28  Ιουλίου 2015 

 

Ώρα έναρξης: 10:15΄ 

 

Ώρα λήξης    : 11:15΄ 

 

Παρόντες:  

Γιώργος Νικολέττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

Τασούλλα Τσόκκου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος   

 

Απόντες: 

Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος Για 

προσωπικούς  λόγους) 

Αβραάμ Μουλαζίμης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (Για 

προσωπικούς  λόγους) 

  

Παρακαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας Αν. Δημοτικός Γραμματέας, Πρακτικογράφος  

Μαρία Σπανάχη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός  

 Πρακτικογράφος. 

 

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα τρία  από τα 

πέντε μέλη της Επιτροπής Προσφορών και ότι  πρόσκληση  σύμφωνα με τους 

κανονισμούς για την παρούσα συνεδρία έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα 

μέλη της Επιτροπής Προσφορών συμπεριλαμβανομένων των  κ. Α. 

Μουλαζίμη  και του κ. Γ. Καρά  που απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους. 

Προσκλήσεις  έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

 

Θέματα: 

1. Έγκριση όρων προσφοράς 

1.1 Προμήθεια 300 κρεβατάκια , 150 ομπρέλες και 300 καλύμματα 

ομπρελών  για παραλίες. 

 

 



 

Η  Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκριση τους. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα γίνει μετά την εξασφάλιση των 

απαραίτητων πιστώσεων στον προϋπολογισμό. 

Επίσης αποφάσισε όπως έγγραφα του διαγωνισμού δοθούν στους 

ακόλουθους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με το 

αντικείμενο της σύμβασης: 

1. Sartas Importers Distributors Ltd 

2. Lordos United Plastic Public Ltd 

3. Valorem Furniture Plus 

4. Technotent C G Georgatsos Ltd 

5. ADEMCO LTD 

6. ALETRARIS 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει ο Επιθεωρητής Παραλιών 

και την έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσουν οι Αν. Δημοτικός Γραμματέας, ο 

Δημοτικός Μηχανικός και η Δημοτική Ταμίας. 

 

2. Κατακύρωση Προσφορών  

2.1 Προμήθεια ενός καινούργιου ελκυστήρα για κοπή γρασιδιού στα 

γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου. Αρ, Φακ: 15.0.9/15 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι  μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement προσφορά υπέβαλε μόνο η εταιρεία Σμυρίλλης 

Αγρομηχανική Λτδ  με τιμή €30.980 συν ΦΠΑ. 

Αφού μελέτησε την συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση  

της σύμβασης  στην εταιρεία Σμυρίλλης Αγρομηχανική Λτδ επειδή πληροί τα 

κριτήρια  και η τιμή που υπέβαλε είναι εντός του προϋπολογισμού. 

Η σύμβαση και παραγγελία θα γίνει μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων 

πιστώσεων στον προϋπολογισμό. 

 

2.2 Προσφορές για εξασφάλιση  άδειας παροχής υπηρεσιών στην 

παραλία Γλυκύ Νερό Α που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του 

Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.13/15  

Ο πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε ότι έχει συγγενική σχέση με έναν από 

τους προσφέροντες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να παρακάθεται στη 

συνεδρία. 

 



 

Επειδή με την αποχώρηση του δεν θα υπάρχει απαρτία και επειδή σύμφωνα 

με τον κανονισμό 11 των περί Συντονισμού Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων, και Υπηρεσιών (Δημοτικοί) Κανονισμοί του 2012 η 

Επιτροπή δεν συνεδριάζει χωρίς την παρουσία του, αποφασίστηκε όπως η 

προσφορά εξετασθεί από το Συμβούλιο Προσφορών. 

 

3. Αξιολόγηση και εισήγηση στο Συμβούλιο Προσφορών 

3.1 Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων ελαφράς προκατασκευής που 

θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι υγιεινής σε παραλιακές περιοχές 

του Δήμου. Αρ. φακ: 15.0.10/15 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement έγκυρες προσφορές υπέβαλαν ως ακολούθως: 

 
Α/Α 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

LYSACO 
TRADING LTD 

K & K STEEL 
WORKS LTD 

TEU 
CONSERVISES 

LTD 

1 Σημ. 3 Γλυκύ Νερό Α €13.565 €10.450 €10.740 

2 Σημ. 2 Γλυκύ Νερό Β €13.565 €10.450 €10.740 
3 Σημ.4 Αρμυροπήγανο €13.565 €10.450 €10.740 
4 Σημ.5 ΜΜΑΔ €13.565 €10.450 €10.740 
5 Σημ. 7 Σκούταροι €13.565 €10.450 €10.740 
6 Σημ. 8 Αγία Τριάδα €13.565 €10.450 €10.740 
7 Σημ. 11 Καλαμιές €13.565 €10.450 €10.740 
8 Σημ. 12 Περνέρα €13.565 €10.450 €10.740 
9 Σημ. 14 Cavo Maris €13.565 €10.450 €10.740 

10 Σημ. 15 Νησσιά €13.565 €10.450 €10.740 
ΣΥΝΟΛΟ €133.650 €104.500 €107.400 

 

Προσφορά υπέβαλε επίσης και η εταιρεία P. Orphanides Steel Constr. Ltd η 

οποία έχει απορριφθεί επειδή δεν υπέβαλε καταλόγους και φυλλάδια για τα 

προϊόντα που προσφέρει, ούτε και δήλωση του κατασκευαστή με την  οποία 

να εγγυάται ότι θα κατασκευάσει τα προϊόντα ή εξουσιοδότηση ότι ο 

προσφέρον έχει το δικαίωμα να διαθέτει τα συγκεκριμένα προϊόντα στην 

κυπριακή αγορά. 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε να εισηγηθεί 

στο Συμβούλιο Προσφορών την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία K & K  

Steel Works Ltd με τις τιμές που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα, ως την πιο 

φθηνή και πληροί τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

 

 

 



 

 

3.2 Προσφορές  για εξασφάλιση  άδειας παροχής υπηρεσιών στην 

παραλία Γλυκύ Νερό Β που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του 

Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.14/15  

Ο πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε ότι έχει συγγενική σχέση με έναν από 

τους προσφέροντες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να παρακάθεται στη 

συνεδρία  

Επειδή με την αποχώρηση του δεν θα υπάρχει απαρτία και επειδή σύμφωνα 

με τον κανονισμό 11 των περί Συντονισμού Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων, και Υπηρεσιών (Δημοτικοί) Κανονισμοί του 2012 η 

Επιτροπή δεν συνεδριάζει χωρίς την παρουσία του, αποφασίστηκε όπως η 

προσφορά εξετασθεί από το Συμβούλιο Προσφορών. 

 

 

 

Γιώργος Νικολέττος  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών.  


