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Ημερομηνία : 02 Απριλίου 2019 

 

Ώρα έναρξης: 08:15΄ 

 

Ώρα λήξης    : 09:00΄ 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Λοΐζος   Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ . Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Ανδρέας Λοΐζου 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 και ότι προσκλήσεις για 

την παρούσα συνεδρίαση έχουν σταλεί  επίσης στο Γενικό Λογιστή και Γενικό 

Ελεγκτή. 

Θέματα: 

1. Κατακύρωση Προσφορών 

 
1.1 Παροχή Υπηρεσιών από ιδιοκτήτες Μηχανήματος Θρυμματισμού  

Κλαδεμάτων στο Πράσινο Σημείο του Δήμου. Αρ. Φακ. 15.0.31/18 

 Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι προσκλήθηκαν για υποβολή προσφοράς οι 

ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1. S.H.I Bioenergy Resources Ltd 

2. Premier Shukuroglou Cyprus Ltd 

3. MC Ordination Compost Cyprus Ltd 

4. NELBAY Ltd 

5. Α/φοί Α & Π Μουζούρη (Εργοληπτική) Λτδ 

6. Α/φοί Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ 

 



Προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι: 

Α/Α ΠΟΣΦΕΡΟΝ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

1 Α/φοί Α & Π Μουζούρη 
(Εργοληπτική) Λτδ 

€4,75/m³ + ΦΠΑ €8,75/m³ + ΦΠΑ 

2 NELBAY Ltd €8,99/m³ + ΦΠΑ €24,00/m³ + ΦΠΑ 

 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ανάθεση 

της σύμβασης στην εταιρεία Α/φοί Α & Π Μουζούρη (Εργοληπτική) Λτδ με τις 

τιμές μονάδος που φαίνονται στον ποιο πάνω πίνακα. 

 

2. Έγκριση Οικονομικών Προσφορών για το διαγωνισμό «Παροχή 

Υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού». Αρ. Φακ: 15.0.25/18 

Σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής στο θέμα 2 της συνεδρίας 4/19 

ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2019,  η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι οι οικονομικές 

προσφορές που υποβλήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

1. Παναγιώτης Πουλλής €27,000 /έτος + ΦΠΑ 

2. Παύλος Ζάκος  €28,750/έτος + ΦΠΑ 

3. Γιώργος Κυρμίτσης €30,000/έτος + ΦΠΑ 

Η Επιτροπή αφού ενέκρινε τις οικονομικές προσφορές αποφάσισε όπως 

καλέσει τους πιο πάνω προσφέροντες σε προσωπική συνέντευξη όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 8 του Μέρους Α των όρων του διαγωνισμού. 

 

3 Ενημέρωση για το διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων 

Μελετητών για την Εκπόνηση Μελέτης και Επίβλεψη της 

Ανάπλασης της Πλατείας Λεύκολλα». 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι κανένας από τους οικονομικούς φορείς που 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά δεν υπέβαλε.  

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε όπως εισηγηθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός με βάση το άρθρο 90(1)γ 

του Ν73(Ι)2016 προσκαλώντας άλλα γραφεία να λάβουν μέρος.   

 

 

 



 

4. Διάφορα 

4.1 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 αποφάσισε να συζητήσει έκτακτα το πιο πάνω θέμα επειδή η 

Τεχνική Υπηρεσία εξέφρασε τη διαφωνία της στην απόφαση που λήφθηκε στο 

θέμα 1.1 της συνεδρίασης 4/19 ημερομηνίας 21/3/2019 σε σχέση με την 

προκήρυξη του διαγωνισμού με καθορισμένες ποσότητες και γι’  αυτό κάλεσε 

τον Λειτουργό της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Α. Γεωργίου για να επεξηγήσει τη 

θέση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Ο κ. Α. Γεωργίου εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων και εξήγησε στα μέλη 

ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν μπορεί να προκηρυχθεί με 

καθορισμένες ποσότητες επειδή δεν είναι δυνατό να υπολογισθούν και κατ’ 

επέκταση  ούτε να καταγραφούν.  

Ο κ. Γ. Καράς εξέφρασε τη διαφωνία του με την άποψη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας και δήλωσε ότι για σκοπούς προσφοράς θα μπορούσαν να 

εκτιμηθούν ποσότητες ούτως ώστε: 

α) να μπορούν  οι προσφορές να αξιολογηθούν 

β) να υπάρχει αξιοκρατική επίβλεψη λόγω του ότι δεν επισυνάπτονται ούτε 

σχέδια ούτε λεπτομέρειες.  

Ο κ. Α. Γεωργίου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε όπως ο 

διαγωνισμός προκηρυχθεί χωρίς καθορισμό ποσοτήτων.  

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών  

 

 

 


