
 
 

Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

9/21 

Ημερομηνία: 29 Ιουνίου  2021 

Ώρα έναρξης: 08: 10΄ 

Ώρα λήξης:   09:10 

Παρόντες:  

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) 

Παρακαθήμενοι: 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας  Δημοτικός Γραμματέας - Πρακτικογράφος  

κα. Μαρία Σπανάχη  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός –Βοηθός 

Πρακτικογράφος. 

κα. Μαρή Βασιλείου  Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας (για το θέμα 2) 

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. Έγκριση όρων προσφορών  

1.1  Παροχή υπηρεσιών για καθαριότητα του Δημοτικού Σταδίου «Τάσος 

Μάρκου». Αρ.  Φακ: 15.0.16/21 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού αποφάσισε την έγκριση 
τους με την ακόλουθη αλλαγή: 

Στην παράγραφο 3.1 Εβδομαδιαίες εργασίες – Αποδυτήρια να διαγραφεί η 
πρόταση «Έλεγχος και φροντίδα ανανέωσης των απαραίτητων αναλώσιμων κατά 
τη διάρκεια της ημέρας».   

Η πιο πάνω εργασία θα γίνεται από την υπηρεσία του Δήμου. 

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

Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζει τους  Βίβια Τρισόκκα, Μαρία Σπανάχη και Αβραάμ 
Σουρκούνη. Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται η  κα. Βίβια Τρισόκκα. 

 

1.2  Ενοικίαση οχημάτων του Δήμου. Αρ. φακ: 15.0.19/21 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού αποφάσισε την έγκριση 
τους. 

Επιτροπή αξιολόγησης ορίζει τους Αναστάση Πιέρου, Βίβια Τρισόκκα   και Μαρία 
Σπανάχη . Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται ο κ. Αναστάσης Πιέρου.  

 

1.3 Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο Γιώρκειο Δημοτικό 
Νηπιαγωγείο. Αρ. φακ: 15.0.20/21. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού αποφάσισε την έγκριση 
τους. 

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. P.O.S.C Ltd 
2. ΜΕΤΑXOTS LTD  
3. Λευτέρης Μούσιης Κατασκευές Λτδ 
4. Χριστάκης Τζιοβάνης Κατασκευαστική Δ.Ε Λτδ  
5. Αδάμος  Μουσικού & Υιοί Λτδ  
6. Ηλίας και Δωράκης Εργοληπτική Εταιρεία Λτδ  
7. Όμηρος & Αρτυματάς Εργοληπτική Λτδ 
8. Τάκης Παπανδρέου Εργοληπτική Λτδ  
9. Sanworks (Ormidhia) Ltd  

Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζει τους κ Ανδρέα Γεωργίου, Ελένη Οικονόμου και Αθηνά 
Παπαφιλίππου. Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται ο κ. Ανδρέας Γεωργίου.  

 

1.4 Μελετοκατασκευή πεζογέφυρας στην οδό Ηράκλη Χ¨ Ηρακλέους.                 
Αρ. φακ: 15.0.21/21. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού αποφάσισε την έγκριση 
τους. 

Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζει τους Ελένη Οικονόμου, Μαρία Σπανάχη και Αθηνά 
Παπαφιλίππου. Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται η κα Ελένη Οικονόμου.  

 



 

1.5 Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στο Γιώρκειο 
Δημοτικό Νηπαιγωγείο. Αρ. Φακ: 15.0.22/21. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού αποφάσισε την έγκριση 
τους με τις ακόλουθες αλλαγές: 

Α)  Ο προϋπολογισμός του έργου από €46.000 να γίνει €48.000  

Β)  Να προστεθεί στον πίνακα ανάλυσης προσφοράς ως παράγραφο Γ  
Ποσό Προνοίας για διαμόρφωση ρύσεων δαπέδου στην εξωτερική αυλή   €4.000 

Γ)  Να προστεθούν στο άρθρο 2 του Τόμου Γ «Όροι Εντολής - Τεχνικές 
Προδιαγραφές» οι ακόλουθες παράγραφοι και να διορθωθεί η αρίθμηση. 

2.10 Στην εξωτερική αυλή, το χυτό ελαστικό δάπεδο θα διαστρώνεται πάνω από 
το υφιστάμενο δάπεδο μόνο για τους χώρους που δεν απαιτείται δάπεδο με 
ύψος πτώσης. Για τους χώρους που απαιτείται δάπεδο με ύψος πτώσης, θα 
αποξηλώνεται το υφιστάμενο και θα γίνεται η σωστή υποδομή (βάση SBR και 
επικάλυψη με EPDM).  

2.11  Ο Ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων 
στην εξωτερική αυλή. Για την εργασία αυτή, θα ισχύει το Ποσό προνοίας που 
αναφέρεται στην ανάλυση των εργασιών.   

2.12 Να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις καιρικές συνθήκες, η ελάχιστη θερμοκρασία 
να είναι πάνω από 10οC και σε καμία περίπτωση να μην εκτελούνται εργασίες 
όταν ο καιρός είναι βροχερός. 

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. Elnia Ltd 
2. Excelo Ltd  
3. E & G (Zalakas) imports & exports Ltd   

Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζει τους Ανδρέα Γεωργίου, Ελένη Οικονόμου και Αθηνά 
Παπαφιλίππου. Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται ο κ. Ανδρέας Γεωργίου. 

 

2 Νομική Γνωμάτευση. 

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.  

Κλήθηκε και εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων η κα. Μαρή Βασιλείου η οποία  

ενημέρωσε την Επιτροπή για την Νομική  Γνωμάτευση που ετοίμασε ο Νομικός 

Σύμβουλος του Δήμου κ. Λάκης Ν Χριστοδούλου, η οποία επισυνάπτεται και στη 

συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεως. 



Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η Επιτροπή αποφάσισε όπως 

ζητηθούν οι πιο  κάτω διευκρινίσεις από τον  Νομικό Σύμβουλο και να επανέλθει το 

θέμα: 

1. Θα πρέπει ο Δήμος να περιμένει την απόφαση της ΚΕΠ χωρίς να ζητηθεί 

παράταση για όλα τα σημεία;  

2. Να ζητηθεί παράταση για τα 4 νέα σημεία μέχρι την απόφαση της ΚΕΠ και 

να ακυρωθούν αμέσως τα υπόλοιπα βάση του τροποποιητικού Νόμου; 

3. Να περιμένουμε την απόφαση της ΚΕΠ ζητώντας παράταση για όλα τα 

σημεία; 

 

 

 

Κυριάκος Ιωακείμ  

Πρόεδρος Επιτροπής  Προσφορών  


