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Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος   Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Ανδρέας  Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

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 πλήρης απαρτία αφού είναι παρόντα όλα 

τα μέλη της Επιτροπής. Προσκλήσεις  έχουν σταλεί  επίσης στο Γενικό 

Λογιστή και Γενικό Ελεγκτή. 

Θέματα: 

1. Έγκριση όρων : 

1.1 Εργασίες για επιδιόρθωση της εσωτερικής και εξωτερικής 

περίφραξης και για την αποκατάσταση και συντήρηση του 

σκυροδέματος στα προπύλαια και στις κερκίδες του Δημοτικού 

Σταδίου. Αρ. Φακ: 15.0.4/19 

 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε τα ακόλουθα: 

 

1. Ο προϋπολογισμός να γίνει €220.000 

2. Για σκοπούς προσφοράς να συμπεριληφθούν στα έγγραφα οι 

ποσότητες για τις διάφορες εργασίες που θα εκτελεσθούν. 

3. Να επαναφερθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση. 

 

1.2 Προμήθεια 200 επιστύλιων και 200 επιδαπέδιων κάδων για τον 

Παραλιακό Πεζόδρομο Πρωταρά. Αρ. φακ: 15.0.5/19 

 



 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκριση τους με την αλλαγή του 

προϋπολογισμού από €90.000 σε €85.000. 

Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζονται ως ακολούθως:  

Τρύφωνας Κουτσόλουκας  ΥΕΑΞ 

Μοίρια Κέλη ΜΕΑΞ  

Ανδρέας Γεωργίου ΜΕΑΞ 

 

Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται η κα. Μοίρια Κέλη Βοηθός Γραμματειακός 

Λειτουργός του Δήμου. 

1.3 Εργασία για επάλειψη δρόμων του Δήμου με milling και 

ασφαλτικό σκυρόδεμα. Αρ. Φακ: 15.0.6/19. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τους συνημμένους όρους προκήρυξης του πιο 

πάνω διαγωνισμού αποφάσισε την έγκριση τους. 

Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζονται ως ακολούθως:  

Τρύφωνας Κουτσόλουκας  ΥΕΑΞ 

Ανδρέας Γεωργίου ΜΕΑΞ 

Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται ο κ. Ανδρέας Γεωργίου, Λειτουργός 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

2. Αξιολόγηση και εισήγηση στο Συμβούλιο Προσφορών. 

 
2.1 Παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή  μεταφορά και απόρριψη 

δημοτικών αποβλήτων από την αστική περιοχή του Δήμου.     

Η Επιτροπή έλαβε γνώση εκ νέου όλων των στοιχείων που σχετίζονται με τον 

πιο πάνω διαγωνισμό, μεταξύ άλλων, τις προσφορές που έχουν υποβληθεί 

καθώς και  τα πρακτικά της συνεδρίασής της 18/18 ημερομηνίας 26/11/2018 

αλλά και την απόφαση που λήφθηκε όπως περιγράφεται στο θέμα 1.1 της 

αναφερόμενης συνεδρίασης.  

Έλαβε επίσης γνώση ότι έχουν σταλεί στους Δήμους Ύψωνα και Ιδαλίου 

επιστολές σε σχέση με την υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα 

United Cleaning (Cyprus) Ltd  αντίγραφο των οποίων δόθηκε σε όλα τα Μέλη 

για μελέτη καθώς και  οι απαντητικές επιστολές που έχουν ληφθεί από τους 

Δήμους  οι οποίες τέθηκαν επίσης ενώπιον όλων των Μελών. 

Ακολούθως η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις αποφάσεις στο θέμα 1.2 της 

συνεδρίασης 19/18 ημερομηνίας 13/12/2018 και την απόφασή της στο θέμα 2 



της συνεδρίασης 1/19 ημερομηνίας 8/1/2019 καθώς και τη νομική 

γνωμάτευση που έχει ληφθεί από τους νομικούς συμβούλους.  

Τέθηκαν ακόμα υπόψη της Επιτροπής η επιστολή του Δήμου  που στάληκε 

στην εταιρεία United Cleaning (Cyprus) ltd ημερομηνίας 10/1/2019 και η 

απαντητική επιστολή της εταιρείας προς το Δήμο ημερομηνίας 16/1/2019 

αντίγραφα των οποίων δόθηκαν σε όλα τα μέλη.  

Τέλος η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι ζητήθηκαν επιπρόσθετες διευκρινίσεις 

από το Δήμο Ύψωνα με επιστολή του Δήμου ημερομηνίας 30/01/2019 και 

ελήφθηκε από το Δήμο  Ύψωνα απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 

11/02/2019  

Η Επιτροπή αφού έλαβε σοβαρά υπόψη και μελέτησε με τη δέουσα προσοχή 

όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της όπως επίσης τους όρους 

προκήρυξης του διαγωνισμού, τις προσφορές που έχουν υποβληθεί και όλα 

τα σχετικά έγγραφα,  αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί στο Συμβούλιο 

προσφορών την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας United Cleaning 

(Cyprus) Ltd, καθότι παρά το γεγονός ότι δόθηκαν διευκρινίσεις σε σχέση με 

την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά της αυτές δεν κρίθηκαν επαρκείς αφού 

κρίθηκε ότι το κόστος δεν σχετίζεται με τα ιδιόκτητα οχήματα που έχει ο 

προσφέρον, αλλά και του γεγονότος ότι είναι πολύ χαμηλότερη του 

προϋπολογισμού του έργου. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την 

αλληλογραφία που είχε ο Δήμος με άλλους Δήμους που είχαν συμβληθεί με 

τον εν λόγω οικονομικό φορέα και ειδικότερα τον Δήμο Ιδαλίου, προκύπτει ότι 

ο εν λόγω προσφέρον εκπλήρωσε πλημμελώς τα συμβατικά του καθήκοντα 

και επήλθε πρόωρος τερματισμός της σύμβασης. Κατά την αναζήτηση των 

διευκρινίσεων από τον εν λόγω προσφέροντας από τον Δήμο Παραλιμνίου, 

προκύπτει ότι δεν δόθηκαν επαρκή στοιχεία προκειμένου ο εν λόγω 

προσφέρον, να αποδείξει την αξιοπιστία του όπως του ζητήθηκε από τον 

Δήμο. 

Η Επιτροπή περαιτέρω αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί στο Συμβούλιο 

Προσφορών την  κατακύρωση της προσφοράς της εταιρείας Πάμπος 

Ελενοδώρου & Υιοί Λτδ με τιμή 25,50/τόνο για την περισυλλογή και 

€7,50/τόνο για μεταφορά, ως την εντός προδιαγραφών χαμηλότερη 

προσφορά.   

2.2 Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση πρασίνου σε διάφορες 

περιοχές του Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.30/18 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση του πιο πάνω 

διαγωνισμού στο σύστημα e-procurement υπέβαλε προσφορά μόνο η εταιρεία 

Sundworks (Ormidhia) Ltd ως ακολούθως: 

 



 

1. Συντήρηση Πρασίνου  €106.000/έτος  + ΦΠΑ 

2. Μεταφορά σε Αδειοδοτημένη Μονάδα  €  10.000      + ΦΠΑ 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ακύρωση 

του διαγωνισμού επειδή η τιμή που έχει προσφερθεί είναι πολύ πιο ψηλή από 

τον προϋπολογισμό του.  

Επίσης αποφάσισε την επαναπροκήρυξη του με προϋπολογισμό €95.000 ανά 

έτος. 

3. Κατακύρωση Προσφοράς  

 

3.1 Παροχή Υπηρεσιών για τη διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού 

των φώτων τροχαίας και των φωτοελεγχόμενων διαβάσεων τύπου 

PELICAN στο Παραλίμνι. Αρ. φακ: 15.0.23/18 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να εξετάσει και τον πιο πάνω 

διαγωνισμό επειδή τα έγγραφα ολοκληρώθηκαν μετά την αποστολή της 

πρόσκλησης και το θέμα θεωρείται πολύ επείγον προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ασφαλής διακίνησης των πεζών.  

Επίσης ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο σύστημα 

e-procurement προσφορά υπέβαλε μόνο η εταιρεία M.K. TTS Ltd με τις 

ακόλουθες τιμές: 

Συντήρηση 1ο έτος  €9.134 

Συντήρηση 2ο έτος  €9.134 

Συντήρηση 3ο έτος €9.134 

 ------------- 

Σύνολο €27.402 + ΦΠΑ 

Και με τιμές μονάδος ως οι επισυναπτόμενοι κατάλογοι «Έντυπο 6» για τρία 

(3) χρόνια. 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών 

 

 


