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Πρακτικά Συνεδρίας 

Επιτροπής Προσφορών 

17/18 

 

Ημερομηνία : 04 Οκτωβρίου  2018 

Ώρα έναρξης: 08:15΄ 

Ώρα λήξης    : 08:50΄ 

 

Παρόντες: 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος   Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ.Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος   

          

Απόντες 

κ. Ανδρέας  Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

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 

συμπεριλαμβανομένων των κ. Α. Λοΐζου  και κ. Γ. Καρά που απουσιάζουν.  

Προσκλήσεις  έχουν σταλεί  επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

Θέματα: 

1. Κατακύρωση Προσφορών: 

1.1 Προμήθεια πέντε (5) τροχοκαθισμάτων εκτός δρόμου με σύστημα 

κίνησης με χειρομοχλούς και δεκαπέντε (15) τροχοκαθισμάτων για 

πρόσβαση στη θάλασσα για ΑΜΕΑ. Αρ. Φακ: 15.0.13/18 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από ανάρτηση του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement υποβλήθηκαν οι ακόλουθες προσφορές: 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑ 

ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑ 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 SHOHAM (CYPRUS) 
LTD 

€3.250/ένα  

€16,250 

€1.625/ένα 

€24.675 

€40,925 +  

ΦΠΑ 
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2 PROCOPIOU MEDI 
SHOP LTD 

€5.380/ένα  

€26.900 

€1.599/ένα 

€23.985 

€50.885 +  

ΦΠΑ 

3   S.H.S SUNERGY 
SOLUTIONS LTD 

 €1.900/ένα 

€28.500 

€28.500 +  

ΦΠΑ 

4 S. STYLIANOU 
MEDISUPPLIERS 
LTD 

 €1.890/ένα 

€28.350 

€28.350 +  

ΦΠΑ 

5 ABLE TOOLS LTD   €2.293/ένα 

€34.395 

€34.395 +  

ΦΠΑ 

 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση 

της σύμβασης στην εταιρεία SHOHAM (CYPRUS) LTD ως την πιο φθηνή 

συνολικά.  

 

2. Διευκρινίσεις για διαγωνισμό 

2.1 Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή μεταφορά και απόρριψη 

οικιακών αποβλήτων από την Αστική Περιοχή του Δήμου 

Παραλιμνίου. Αρ. Φακ: 15.0.14/18 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε το συνημμένο πρακτικό της ανοικτής συνάντησης 

για το πιο πάνω διαγωνισμό αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. Οι ενδεικτικές ποσότητες των αποβλήτων της περιοχής που θα 

εξυπηρετεί ο ανάδοχος είναι 840τ το μήνα. 

2. Δεν μπορεί να υποδειχθεί χώρος για τη δημιουργία σημείου 

μεταφόρτωσης αποβλήτων επειδή δεν υφίσταται τέτοιος 

αδειοδοτημένος χώρος στα όρια του Δήμου. 

3. Επισυνάπτεται ο  κατάλογος των οδών και υποστατικών από τα οποία 

θα γίνεται  συλλογή των αποβλήτων καθημερινά.  

 

3 Έγκριση όρων προσφορών  

3.1 Παροχή υπηρεσιών για διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού 

των φώτων τροχαίας και των φωτοελεγχόμενων διαβάσεων 

πεζών τύπου PELICAN στο Παραλίμνι. Αρ. Φακ: 15.0.23/18 

 Η   Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους. 
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Προκαταρκτική έκθεση αξιολόγησης θα ετοιμάσει ο Τεχνικός Ηλεκτρολογίας  

του Δήμου και έκθεση αξιολόγησης ο Δημοτικός Γραμματέας, ο Δημοτικός 

Μηχανικός και η Δημοτικός Ταμίας.  

Συντονιστής της Σύμβασης ορίζεται ο κ. Ανδρέας Τεχνικός Ηλεκτρολογίας  του 

Δήμου. 

 

3.2 Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) μπασκετών στην Αίθουσα 

Αθλοπαιδιών στο χώρο του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Παραλιμνίου. 

Αρ. Φακ: 15.0.24/18  

Η   Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

διαγωνισμού αποφάσισε την έγκρισή τους με την ακόλουθη αλλαγή στο 

Έντυπο 1 παρ. 2.2 όπου θα προστεθεί το ακόλουθο: 

« ….να διαθέτει μηχανισμό στον οποίο να στερεώνεται το χρονόμετρο 

24sec». 

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. EXCELO LTD 

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. 

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών 


