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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

11/21 

Ημερομηνία: 22 Ιουλίου  2021 

Ώρα έναρξης: 09: 10΄ 

Ώρα λήξης:   10:15 

Παρόντες:  

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης  Δήμαρχος 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Σταύρος Σταύρου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τάσος Βλίττης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

 

Απόντες 

κ   Λοΐζος  Λοΐζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  (λόγω 

άλλων   ειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

Προκαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – Πρακτικογράφος  

κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –Βοηθός 

Πρακτικογράφος. 

 

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει  απαρτία αφού είναι παρόντα 4 μέλη της 

Επιτροπής και ότι πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα 

συνεδρίαση έχουν παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη της Επιτροπής 

συμπεριλαμβανομένου του κ. Λ. Λοϊζου  που απουσιάζει.  Προσκλήσεις έχουν 

σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα:  

1 Παράταση Διαγωνισμών. 

Προσφορά για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε διάφορα 

σημεία παραλιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου 

Παραλιμνίου. Αρ. φακ: 15.05/21 μέχρι 15.0.15/21 και 17/21.  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι σε συνέχεια των αποφάσεων της στην συνεδρία 

της με αριθμό 10/21 ημερομηνίας 09/07/2021 οι πλείστοι οικονομικοί φορείς, 

πέραν από ένα δεν αποδέχτηκαν  την παράταση του διαγωνισμού. 

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η Επιτροπή αποφάσισε όπως το 

θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής στην οποία θα είναι 

παρόντες οι δυο νομικοί σύμβουλοι που χειρίζονται το θέμα: 

- Λ. Χριστοδούλου ΔΕΠΕ  - παροχή Νομικής Γνωμάτευσης και  

- Ιωαννίδης και Δημητρίου ΔΕΠΕ - προσφυγή στην ΚΕΠ.  
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2 Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό  

Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στο Γιώρκειο Δημοτικό 

Νηπιαγωγείο. Αρ. Φακ: 15.0.22/21  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα αιτήματα που υπέβαλε οικονομικός φορέας 

καθώς και τις εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και αποφάσισε τα ακόλουθα:  

1. Ερώτηση  

Στο δελτίο ποσοτήτων και συγκεκριμένα τα σημεία 2 και 4 του τμήματος 

εργασιών που αφορούν την εσωτερική αυλή, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πτώση 

από ύψος δεν απαιτείται στρώση SBR. Το δάπεδο μόνο από EPDM καλύπτει 

τις απαιτήσεις για αθλητική χρήση. 

Απάντηση  

Για το χώρο γυμναστικής να δοθεί τιμή όπως περιγράφεται στο δελτίο 

ποσοτήτων δηλαδή μια στρώση EPDM και μια στρώση SBR  (ύψος πτώσης 

50εκ.). Θα καθοριστεί στο στάδιο της εκτέλεσης εάν τελικά δεν απαιτείται η 

τοποθέτηση της στρώσης SBR. 

 

2. Ερώτηση  

Δεν γίνεται αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές ούτε στο δελτίο ποσοτήτων η 

κατασκευή ράμπας για ένωση του υλικού σε διαφορετικά πάχη δαπέδου. Ως εκ 

τούτου παρακαλώ όπως μας δοθεί σχέδιο λεπτομέρειας της ράμπας 

προδιαγράφοντας το πλάτος της καθώς και κάτοψη του χώρου όπου να 

διαφαίνονται τα σημεία κατασκευής των διαφόρων δαπέδων και τα σημεία της 

ένωσης. Να διευκρινιστεί επίσης εάν η ράμπα θα κατασκευαστεί εντός του 

εμβαδού του χοντρού δαπέδου ή εντός του λεπτού δαπέδου ή αν θα γίνει 

διαμοιρασμός της. Εν τέλει εισηγούμαστε να συμπεριληφθεί η κατασκευή της 

ράμπας σε αναθεωρημένο δελτίο ποσοτήτων.  

Απάντηση  

Για το θέμα της ράμπας οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται 

στην παράγραφο 2.2.11  του Τόμου Γ΄ «Όροι εντολής - Τεχνικές 

Προδιαγραφές» 

 

3. Ερώτηση 

Επειδή η παραγγελία των υλικών θα γίνει από το εξωτερικό, δεν είναι εφικτό η 

σύμβαση να ολοκληρωθεί σε 50 μέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης,  όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Εισηγούμαστε η 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να γίνει 3 μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

Απάντηση 
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Γίνεται δεκτό το αίτημα  η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να γίνει τρεις (3) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,  αντί πενήντα (50) 

ημέρες που αναγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, λόγω της κατάστασης 

που επικρατεί με την πανδημία.   

 

 

3 Ανανέωση Σύμβασης 

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου σε διάφορες περιοχές του 

Δήμου. Αρ. Φακ: 15.0.7/19 

 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι η διάρκεια εκτέλεσης της πιο πάνω σύμβασης 

ήταν για δυο χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης από τον Δήμο για ακόμα ένα. Η 

σύμβαση λήγει στις 22/07/2021 αλλά η Τεχνική Υπηρεσία  δεν  εισηγείται την 

ανανέωση της για ακόμα ένα χρόνο, για να δοθεί η ευκαιρία στο Τμήμα 

Πρασίνου να τροποποιήσει τους όρους της σύμβασης για να εξυπηρετηθούν 

καλύτερα οι στόχοι και το συμφέρον του Δήμου.  

Η Επιτροπή αποφάσισε να μην ανανεωθεί  η σύμβαση για ακόμα ένα χρόνο 
και την συντήρηση του πρασίνου να αναλάβει η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου 
αφού προσληφθεί έκτακτο προσωπικό.  
 
 
 

4. Ενημέρωση για διαγωνισμό  

Παροχή υπηρεσιών για καθαριότητα Δημοτικού Σταδίου. Αρ. Φακ: 
15.0.16/21.  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 
παρέλαβαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς: 

1. Αποστόλα Παρασκευά  
2. MZ CLEAN & GO 
3. Amiraz Enterprises Ltd  
4. Υπηρεσίες Καθαρισμού Ζαννέττος Κουμάση 
5. Κυριάκος Βασιλείου Magic Mop  

Προσφορά υπέβαλε μόνο η εταιρεία Amiraz Enterprises Ltd η οποία είναι άκυρη 
επειδή δεν υπέβαλε την Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς αλλά ούτε 
και κανένα από τα άλλα έντυπα που περιλαμβάνονταν στα έγγραφα του 
διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προκηρυχθεί προσφορά με βάση το άρθρο 90(1) 
β για καθαριότητα του γηπέδου και προσληφθεί έκτακτο προσωπικό για την 
καθαριότητα του μετά.  

 

 
Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος 

 


