
 

Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

12/18 

 

Ημερομηνία : 02 Ιουλίου  2018 

 

Ώρα έναρξης: 08:30΄ 

 

Ώρα λήξης    : 09:40΄ 

 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος  Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

Κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος           

(από το θέμα 1.2) 

κ. Αντρέας Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Απόντες 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Παρακαθήμενος: 

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 Προσφορών και ότι  πρόσκληση  σύμφωνα με τους κανονισμούς 

για την παρούσα συνεδρία  έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη 

συμπεριλαμβανομένου του κ. Γ. Καρά που απουσιάζει καθώς και του κ. Τ. 

Βλίττη που απουσίαζε κατά την έναρξη της συνεδρίας.  Προσκλήσεις  έχουν 

σταλεί  επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

Θέματα: 

1. Έγκριση όρων προσφορών. 

1.1 Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή μεταφορά και απόρριψη 

Δημοτικών Αποβλήτων από την Αστική Περιοχή του Δήμου 

Παραλιμνίου. Αρ. φακ: 15.0.14/18. 

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως η Υγειονομική 

Επιθεωρήτρια κα Βίβια Τρισόκκα, η οποία επεξήγησε και ανέλυσε της 

πρόνοιες της πιο πάνω προσφοράς και αφού απάντησε σε διάφορες 

ερωτήσεις  των μελών αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 



Η  Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε τις ακόλουθες αλλαγές: 

Α Μέρος Α: «Οδηγίες προς οικονομικούς φορείς». 

Α.1 Παράγραφος 2.26  

Διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης από τρία (3) χρόνια να γίνει δυο (2)  με 

δικαίωμα ανανέωσης από το Δήμο για ακόμα ένα (1) χρόνο. 

Α.2 Άρθρο 10. Παράγραφος 1.   

Κριτήριο ανάθεσης να γίνει η χαμηλότερη συνολική τιμή. 

Β. Έντυπο 6 «Οικονομική Προσφορά» 

Να δοθεί τιμή αναλυτικά για περισυλλογή και μεταφορά. 

Γ. Παράρτημα ΙΙ Όροι Εντολής Τεχνικές Προδιαγραφές  

Να προστεθεί ο ακόλουθος όρος στην παράγραφο  4.2:  

Στην περίπτωση που ορισμένα απόβλητα δεν περισυλλεγούν, ο Ανάδοχος 

οφείλει να επανέλθει για την περισυλλογή τους. 

Δ. Παράρτημα IV 

To ωράριο εργασίας καθορίζεται από τις 22:00΄ μέχρι τις 5:00΄ της επόμενης 

ημέρας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης όπως γίνει μελέτη για το κόστος (μεταφοράς 

και περισυλλογής) του Δήμου και μετά να επανέλθει το θέμα για έγκριση. 

 

1.2 Παροχή Υπηρεσιών από ιδιοκτήτες μηχανήματος θρυμματισμού 

κλαδεμάτων στο πράσινο σημείο του Δήμου.Αρ. φακ: 15.0.16/18 

Ο κ. Τ. Βλίττης προσήλθε στην  συνεδρίαση. 

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, κατέχουν τις απαραίτητες 

άδειες από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

και μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαγωνισμού: 

 
1. Α/φοί Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ 
2. Premier Sioukuroglou Cyprus Ltd  



3. S.H.IBioenergy Ltd 
4. Nelbay ltd 

Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει η Υγειονομική Επιθεωρήτρια 

και έκθεση αξιολόγησης ο Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και 

η Δημοτική Ταμίας. 

Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται η Υγειονομική Επιθεωρήτρια. 

1.3 Προμήθεια δυο (2) εξωλέμβιων κινητήρων για αντικατάσταση 

των υφιστάμενων στη Ναυαγοσωστική Λέμβο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ. 

Αρ. Φακ: 15.0.17/18. 

Η  Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με την αλλαγή στο Έντυπο 1 

«Πίνακας Προσφοράς και συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές» 

παράγραφος 2.12, όπου θα διαγραφεί η φράση «κατά προτίμηση  

ηλεκτρονικό».  

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. DEMSTAR Headquarters Honda 
2. P.G.M Sport Marine Ltd (Yamaha) 
3. Importica Ltd  (Mercury)  
4. E Philippou Ltd (Envirude) 

 
Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει ο Επιθεωρητής  Παραλιών 

και έκθεση αξιολόγησης ο Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός Μηχανικός και 

η Δημοτική Ταμίας. 

Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται ο Επιθεωρητής Παραλιών και Επιτροπή 

Παραλαβής ο Επιθεωρητής Παραλιών Χαράλαμπος Κουτσόφτας και Άγγελος 

Νικολάου. 

 

2. Διευκρινήσεις σε κατακυρωθείσα προσφορά.   

 

 2.1 Κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο            

Αρ. Φακ: 15.0.33/17. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την επιστολή του Αναδόχου του πιο πάνω 

διαγωνισμού ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2018 με την οποία υποβάλλει τις πιο 

κάτω παρατηρήσεις αποφάσισε όπως του σταλεί απαντητική επιστολή ως 

ακολούθως: 



 

Παρατηρήσεις Αναδόχου 

1. Να μας αποσταλούν οι τιμές μονάδος ηλεκτρονικά καθώς: 

1.1 Τιμές μονάδος για μηχανολογικά δεν αναφέρονται στα έγγραφα του 

διαγωνισμού. 

1.2 Οι τιμές των ηλεκτρολογικών εργασιών είχαν αυξητική τάση κατά 

την περίοδο του διαγωνισμού. 

Απαντήσεις  

1. Να σταλούν οι κατάλογοι με τις τιμές μονάδος που ισχύουν. 

1.1 Θα ισχύουν οι τιμές μονάδος που υπέβαλε. 

1.2 Θα έπρεπε να αναφερθεί στο στάδιο των διευκρινίσεων το αίτημα 

αυτό, ή να υποβάλει τις δικές του τιμές μονάδος με την υποβολή 

της προσφοράς του, γι’ αυτό θα ισχύουν οι τιμές μονάδος που 

αναφέρονται στα έγγραφα προκήρυξης του διαγωνισμού. 

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ  

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


