
Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

17/15 

 

Ημερομηνία :  10 Δεκεμβρίου 2015 

 

Ώρα έναρξης: 10:30΄ 

 

Ώρα λήξης    : 12:30΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Θεόδωρος Πυρίλλη  Δήμαρχος, Προεδρεύον  

κ. Γιώργος Νικολέττος  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τασούλλα Τσόκκου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος   

 

Απόντες: 

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (Για 

προσωπικούς  λόγους) 

  

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας Αν. Δημοτικός Γραμματέας, Πρακτικογράφος  

κα. Μαρία Σπανάχη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Βοηθός  

 Πρακτικογράφος. 

 

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

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 συμπεριλαμβανομένου του  κ. Α. 

Μουλαζίμη   που απουσιάζει για προσωπικούς λόγους. Προσκλήσεις  έχουν 

σταλεί επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

 

Θέματα: 

1. Κατακύρωση Προσφορών  

1.1 Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες ανυψωτικών μηχανημάτων. 

Αρ. Φακ: 15.0.16/15 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα 

μέλη ότι επικοινώνησε μαζί του ο κ. Παναγιώτης Λαμπρίδης της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας ο οποίος ζήτησε να μην ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση στη 



σημερινή συνεδρία για το θέμα αλλά να αναβληθεί μέχρι να εκφράσουν τις 

απόψεις τους αφού παραλάβουν όλα όσα έχουν ζητήσει με την επιστολή τους 

ημερομηνίας7/12/2015. 

1.2 Προμήθεια ή προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτικού 

σκυροδέματος συνδετικής στρώσης, ασφαλτικό σκυρόδεμα 

επιφανειακής στρώσης και tack-coat. Αρ. φακ: 15.0.30/15 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση στο σύστημα                   

e- procurement  προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Iacovou 
Brothers 
(Contr.)Ltd 

FAP 
Constr. 
Ltd 

NEMESIS 
Asphalt  
Co Ltd  

ZEMCO 
Constr 
Ltd 

1 Προμ. Ασφαλτικού 
σκυροδέματος συνδετικής  
στρώσης (Base course) 

 
€50.12/t 

 
€40.00/t 

 
€57.90/t 

 
€52.00/t 

2 Προμ. και τοποθέτηση 
ασφαλτικού σκυροδέματος 
συνδετικής  στρώσης 
(Base course) 

 
€62.20/t 

 
€55.00/t 

 
€69.90/t 

 
€65.00/t 

3 Προμ. και τοποθέτηση 
ασφαλτικού σκυροδέματος 
επιφανειακής στρώσης 
(Surface course) 

 
€66.40/t 

 
€42.00/t 

 
€71.90/t 

 
€71.00/t 

4 Προμ. ασφαλτικού 
σκυροδέματος 
επιφανειακής στρώσης 
(Surface course) 

 
€53.29/t 

 
€57.00/t 

 
€59.90/t 

 
€57.00/t 

5 Tack coat €1.38/ltr €1.00ltr €0.50ltr €0.50/ltr 

 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση 

της σύμβασης στην εταιρεία FAP Constructions Ltd με τις τιμές που φαίνονται 

στον πιο πάνω πίνακα. Για το tack coat αποφάσισε την ανάθεση του στην ίδια 

εταιρεία επειδή οι ποσότητες που προμηθεύεται ο Δήμος είναι τόσο 

περιορισμένες που η διαφορά στην τιμή με τον πιο φθηνό προσφέροντα δεν 

καλύπτει το κόστος μετάβασης σε άλλο εργοστάσιο.  

 

1.3 Προμήθεια φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες του Δήμου.                            

Αρ. Φακ:5.0. 32/15. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 

παρέλαβαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς:   

1. Γιώργος Στυλιώτης  

2. Κ. Καπίλλας & Υιοί (κτηματική) Λτδ 

3. Φυτώριο ΤΟ ΑΛΣΟΣ Λτδ  



4. Agrostac Trading Ltd 

Και προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 

 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΤΥΛΙΩΤΗΣ 

AGROSTAC 
TRADING 

LTD 

Κ. ΚΑΠΙΛΛΑΣ 
&ΥΙΟΣ 

(ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ) 
ΛΤΔ 

1 Δραστική ουσία 
Acetamiprid 

Mospilan 
€11.80/100gr 

Mospilan 
€11.30/100gr 

Mospilan 
€12.75/100gr 

2 Δραστική ουσία 
Chlorpyriphos Ethyl 

Exal 40% 
€41.80/5ltr 

Exal 40% 
€41.42/5ltr 

Impact 550EC 
50% 
€31.75/1ltr 
Exal 48% 
€41.00/5ltr 

3 Δραστική ουσία 
Glyphosate 

KARDA 48.6% 
€23.40/5ltr 

Clinic 36sl 
€22.70/5ltr 

KARDA 48.6% 
€23.70/5ltr 

4 Δραστική ουσία 
Oxyfluefen 

Galigan 24% 
€15.75/0.50ltr 

Galigan 24% 
€23.99/0.50ltr 

Goal 48% 
€28.70/0.50ltr 

 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την 

κατακύρωση των προσφορών των τριών πρώτων προϊόντων όπως φαίνονται 

στον πιο πάνω πίνακα με έντονο χρώμα. 

Για το τέταρτο προϊόν, επειδή ο κ. Π. Λαμπρίδης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε 

επικοινωνία του με τον Πρόεδρο της Επιτροπής εξέφρασε τη διαφωνία του με 

την πρόταση για κατακύρωση της προσφοράς σε πιο ακριβή τιμή αλλά με 

διπλάσια συμπύκνωση του φαρμάκου, η Επιτροπή αποφάσισε όπως 

παραπέμψει το θέμα στον προϊστάμενο του Επαρχιακού Γεωργικού Τμήματος 

για να υποβάλει την άποψη του για την πιο συμφέρουσα προσφορά. 

 

1.4 Προσφορά για καθαριότητα δημοσίων. Αρ. Φακ: 15.0.33/15 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 

παρέλαβαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1. Θανάσης Αθανάσης 

2. Γιώργος Χ¨Κωνσταντής 

3. Tassos Watersports Ltd 

4. Μιχάλης Κουκκουλής  

5. PIKA Road Contructing Ltd 

6. Τάκης Φλουρέντζος 

Και προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως: 

1. Μιχάλης Κουκκουλής   € 5.70/κ.μ 



2. Tassos Watersports Ltd                 €10.00/κμ 

3. Τάκης Φλουρέντζος & Στέλιος Κουλλαπής & Υιοί Λτδ      €11,30/κ.μ 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης και αφού συζητήθηκε το 

θέμα και προέκυψε διαφωνία, υποβλήθηκαν οι πιο κάτω προτάσεις οι οποίες 

τέθηκαν σε ψηφοφορία: 

α) την υιοθέτηση της εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης 

β) την κατακύρωση της προσφοράς στον πιο φθηνό   

Υπέρ της πρώτης πρότασης ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ. Γ. 

Νικολέττος και Τ. Βλίττης ενώ ψήφισαν υπέρ της δεύτερης πρότασης ο  κ. 

Δήμαρχος  Τ. Τσόκκου και Γ. Καράς. 

Με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα η προσφορά κατακυρώθηκε στον κ. 

Μιχάλη Κουκουλή στην τιμή των €5.70/κ.μ 

 

1.4 Εκτύπωση, προμήθεια, φακέλωμα λογαριασμών και άλλων 

εντύπων του Δήμου. Αρ. φακ: 15.0.34/15. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 

παρέλαβαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1. A.S.Print Xpress Ltd 

2. Aznet Trading Ltd 

3. Lithoweb Ltd 

4. Printaform Ltd 

5. Kashiotis Papers Ltd 

6. Comulti Printforms Ltd 

7. Doculand Copy Center Ltd 

Και προσφορά υπέβαλαν οι ακόλοθοι οικονομικοί φορείς με τις τιμές που 

φαίνονται στον επισυναπτόμενο συγκριτικό πίνακα των. 

1. Aznet Trading Ltd 

2. Comulti Printforms Ltd 

3. Printaform Ltd 

4. Kαshiotis Papers Ltd 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση 

της σύμβασης στην εταιρεία Comulti Printforms Ltd με τις πιο κάτω τιμές: 

1. Εκτύπωση και προμήθεια εντύπων: 

Έντυπα υδατοπρομήθειας €8,45/1000 

Έντυπα φορολογιών (καθαριότ. & Επαγγελμ.) €8,45/1000 



Έντυπα Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας €8.45/1000 

Έντυπα αδειών λειτουργίας ποτού & καπνού €8.45/1000 

 

2. Εκτύπωση και φακέλωμα λ/σμών €16.00/1000 

3. Φακέλωμα Λ/σμών  €  8.00/1000 

4. Φακέλωμα Ενθέτων €  1.95/1000 

 

 

 

5. Εκτύπωση και προμήθεια φακέλων  

Φάκελοι με διαφάνεια και τέλος ταχυδρομείου €11.95/1000 

Φάκελοι με αυτοκόλλητο, διαφάνεια χωρίς  

ταχυδρομικό τέλος  €12.50/1000 

Φάκελοι με αυτοκόλλητο, χωρίς διαφάνεια  

χωρίς  ταχυδρομικό τέλος  €12.50/1000 

 

6. Εκτύπωση επιταγών  €80.00/1000 

 

 

2. Ακύρωση διαγωνισμών. 

2.1 Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής υπηρεσιών στην 

παραλία Γλυκύ Νερό Α. και Γλυκύ Νερό Β. Αρ. φακ: 15.0.13/15 & 

15.0.14/15. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι o κ. Γιώργος Τζιαμπουρής δεν έχει 

προσέλθει για υπογραφή των συμβολαίων αν και του έχουν αποσταλεί οι 

διευκρινίσεις που έχει ζητήσει για τους υπό αναφορά διαγωνισμούς. 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η Επιτροπή αποφάσισε 

όπως ακυρώσει τους πιο πάνω διαγωνισμούς επειδή έχει παρέλθει η 

χρονική περίοδος που καθορίζεται στα έγγραφα για υπογραφή της 

σύμβασης. 

Επίσης αποφάσισε όπως επαναπροκηρυχθούν άμεσα οι αναφερόμενοι 

διαγωνισμοί με τους ίδιους όρους. 

 

 

3. Έγκριση όρων προσφοράς. 

3.1 Ανέγερση Αίθουσας Αθλοπαιδιών στο χώρο του Δ΄Δημοτικού 

από το Δήμο Παραλιμνίου. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους όρους του διαγωνισμού και αφού έλαβε υπόψη 
τις παρατηρήσεις της Λειτουργού κ. Ράνιας Βασιλείου των Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και τις παρατηρήσεις του κ.  



 

Παναγιώτη Λαμπρίδη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αποφάσισε την έγκριση των 
συνημμένων όρων του πιο πάνω διαγωνισμού όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις 
αναφερόμενες παρατηρήσεις. 

 

 

 

 Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος 


