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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

6/21 
 

Ημερομηνία:  18 Μαΐου  2021 

Ώρα έναρξης: 08: 15΄ 

Ώρα λήξης:    08:40   

 

Παρόντες:  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ  Λοΐζος  Λοΐζου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

κ. Σταύρος Σταύρου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος  

 

Απόντες 

κ  Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω άλλων 

ειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

Παρακαθήμενοι: 

κ. Χριστάκης Βασιλείου Αν. Δημοτικός Γραμματέας - Πρακτικογράφος  

κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –Βοηθός 

Πρακτικογράφος. 

κ. Ανδρέας Γεωργίου  Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας, (για μέρος των  

 θεμάτων 1,2,3) 

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. Τ. Βλίττη που απουσιάζει.  Προσκλήσεις έχουν σταλεί επίσης στο Γενικό Ελεγκτή 

και Γενικό Λογιστή.   

Θέματα:  

1. Αξιολόγηση και εισήγηση στο Συμβούλιο Προσφορών 

 
1.1 Προμήθεια διακοσμητικών συνόλων κολόνων και φωτιστικών για τον 

παραλιακό πεζόδρομο Πρωταρά. Αρ. Φακ: 15.0.35/20.  

Ο κ. Λοϊζος Λοϊζου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως λόγω ιδιάζουσας 

σχέσης με ένα από τους προσφέροντες, όπως δήλωσε.  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από την δημοσίευση του διαγωνισμού στο 

σύστημα e-procurement  προσφορά υπέβαλαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς ως 

ακολούθως: 
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Α/Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ 
PGS 

Electrical 

Supplies 

Ltd 

J C 

Haggipavlou 

& sons Ltd  

1 Γ1 €197.580 €228.121 

2 Γ2 €114.490 €122.876 

 ΣΝΟΛΟ €312.070 €350.997 

Ο κ. Γεωργίου ενημέρωσε την Επιτροπή για το θέμα και αποχώρησε από την αίθουσα 

συνεδριάσεων.  

Αφού μελέτησε την συνημμένη έκθεση αξιολόγησης και μετά από συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων,  αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία P.G.S 

Electrical Supplies Ltd με συνολική τιμή €312.070 συν ΦΠΑ. 

 

1.2 Εργασίες με ασφαλτικό σκυρόδεμα. Αρ. Φακ: 15.0.37/20  

Οι κ. Λοϊζος Λοϊζου  και Ανδρέας Γεωργίου επανήλθαν  στην αίθουσα συνεδριάσεων.   

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στο σύστημα 

e-procurement προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς με τις τιμές 

μονάδας που φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα τιμών: 

1. Iacovou Constructions Ltd  

2. Pharmakas Constructions Ltd 

3. Cyfield Constructions Ltd  

Ο κ. Γεωργίου ενημέρωσε την Επιτροπή για το θέμα και αποχώρησε από την 

αίθουσα συνεδριάσεων.  

Αφού μελέτησε την συνημμένη έκθεση αξιολόγησης και μετά από συζήτηση  και 

ανταλλαγή απόψεων,  αποφάσισε την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία 

Cyfield Constructions Ltd, με τις τιμές μονάδας που φαίνονται στον 

επισυναπτόμενο πίνακα, αφού προσκομίσει πριν την υπογραφή της σύμβασης τη 

σχετική άδεια Λειτουργίας για το 2021 με βάση τον περί Δήμων Νόμο, από τον 

Δήμο Γερίου, όπως ζητείται στην παράγραφο 8.3.2.3 του Μέρους Α : «Οδηγίες 

προς Οικονομικούς Φορείς» των  εγγράφων του διαγωνισμού. 
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2. Ακύρωση διαγωνισμού  

2.1 Μελετοκατασκυή πεζογέφυρας στην οδό Ηράκλη Χ¨ Ηράκλη. Αρ, Φακ: 

15.0.2/21  

Ο κ. Γεωργίου εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεως . 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στο σύστημα 

e-procurement προσφορά υπέβαλε μόνο η εταιρεία  ΜΕΤΑΧΟΤΟS LTD. 

Ο κ. Γεωργίου ενημέρωσε την επιτροπή για το θέμα και αποχώρησε από την αίθουσα 

συνεδριάσεως.  

Αφού μελέτησε την συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε την ακύρωση του 

διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξή του με νέες τεχνικές προδιαγραφές με τις 

οποίες θα καλύπτονται οι επιπλέον εργασίες που έχουν προκύψει.  

 

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ 

Πρόεδρος Επιτροπής Προσφορών 

 

   

 

  


