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Πρακτικά Συνεδρίασης 
Επιτροπής Προσφορών 

1/22 

Ημερομηνία: 20 Ιανουαρίου 2022 

Ώρα έναρξης: 16:15’  

Ώρα λήξης:  17:10’  

Παρόντες: 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης  Δήμαρχος  

κ. Κυριάκος Ιωακείμ Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

κ. Σταύρος Σταύρου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Γιώργος Καράς Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος 

κ. Τάσος Βλίττης Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος, (από το θέμα 1.3) 

 

Απόντες 

κ. Λοϊζος Λοϊζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Μέλος (λόγω άλλων   

ειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων) 

Προκαθήμενοι: 

Τρύφωνας Κουτσόλουκας   Δημοτικός Γραμματέας – Πρακτικογράφος  

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. Έγκριση εγγράφων διαγωνισμού   

 

1.1 Κατασκευές για διαμόρφωση 2 πλατειών στην περιοχή Περνέρα. Αρ. φακ: 

15.0.34/20 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού που επισυνάπτονται, 
αποφάσισε την έγκριση τους εκτός της  ημερομηνίας έναρξης του έργου και της 
αποπεράτωσης του όπου καθορίστηκε η 10/11/2022 και 28/02/2023 αντίστοιχα για να 
μην επηρεασθεί η τουριστική κίνηση.   

Η Επιτροπή αποφάσισε και όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  τους Αντρέα 
Γεωργίου,  Αθηνά Παπαφιλίππου και Μαρία Σπανάχη η οποία ορίζεται και ως  
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης. Συντονιστής Σύμβασης ορίζεται η κα. Αθηνά 
Παπαφιλίππου.  
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1.2 Προμήθεια δυο (2) μεταχειρισμένων αποριμματοφόρων οχημάτων τύπου 

πρέσας. Αρ. φακ: 15.0.1/22 

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

Η Επιτροπή αποφάσισε και όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  τους κα. Βίβια 

Τρισόκκα, Τάσο Πιέρου και Μαρία Σπανάχη η οποία ορίζεται και ως Συντονιστής της 

Επιτροπής Αξιολόγησης.  Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται η κα Βίβια Τρισόκκα .  

1.3 Ανακατασκευή υφιστάμενου χορτοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο «Τάσος 

Μάρκου» . Αρ. φακ: 15.0.2/22 

Ο κ. Τάσος Βλίττης προσήλθε στην συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα έγγραφα του διαγωνισμού που επισυνάπτονται, 
αποφάσισε την έγκριση τους με τις ακόλουθες αλλαγές στο Παράρτημα ΙΙ «Όροι Εντολής 
– Τεχνικές Προδιαγραφές»: 

 Γ2  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ  

Γ2 Α ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ   

1. Παράγραφος 3: Γεωύφασμα   

Στην 3η παράγραφο να γίνει «….. πάχους 1- 1,5 mm. ……» 

Βάρος 140-300γρ/Μ2  

2. Παράγραφος 5:  Σύστημα Άρδευσης  

Στην 2η παράγραφο  να γίνει «……..8 αυτοκαθαριζόμενες ηλεκτροβαλβίδες για το 
γήπεδο τύπου Rain Bird 200 PESB …..» 

3. Παράγραφος 5Β. Μηχανοστάσιο  

Να προστεθούν τα ακόλουθα: 

• Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοκαθαριζόμενης ηλεκροβαλβίδας 200 PESB 
στον αγωγό τροφοδότησης της δεξαμενής που  θα ελέγχεται με flow switch 24V 
που θα εγκατασταθεί μέσα στην δεξαμενή. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση πριν τις αντλίες οριζόντιου αυτοκαθαριζόμενου 
φίλτρου 3¨ με βούρτσα. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση flow control (γλώσσας) μετά το αντλητικό 
συγκρότημα για τον έλεγχο ροής νερού. 

• Προμήθεια και εγκατάσταση manifold για 8 ηλεκτροβαλβίδες.  
 

  Γ2  Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. Παράγραφος 2 -Σύστημα πιέσεως (αντλίες)  θα γίνει από ανάδοχο 

 Να προστεθεί «Οι αντλίες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στην χρήση 
δευτεροβάθμιου βιολογικού νερού».  

2. Παράγραφος 3 - Πίνακας Ελέγχου 

Το  (a) γίνεται «Support up to 22 stations» 

Και προστίθεται ως (f) «Wi fi module for remote control and notifications» 
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Η Επιτροπή αποφάσισε και όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  τους Αντρέα 

Γεωργίου, Αντρέα Αλαπαή και την κα Μαρία Σπανάχη η οποία ορίζεται και ως 

Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης. Συντονιστής της σύμβασης ορίζεται ο κ. 

Αντρέας Γεωργίου.  

  

2. Αξιολόγηση και εισήγηση στο Συμβούλιο Προσφορών   

 
2.1 Προμήθεια και μεταφορά πλακών και κρασπέδων πεζοδρομίων. Αρ. φακ: 

15.0.29/21 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο σύστημα e-

procurement προσφορά υπέβαλαν ως ακολούθως και καταγράφονται επίσης οι τιμές 

που έχει εξασφαλίσει το Γενικό Λογιστήριο με βάση συμφωνία πλαίσιο για σκοπούς 

σύγκρισης: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  KVS 

LTD 

ROADTECH ΔΑΛΙΚΟ  ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

1 Πλάκες 
πεζοδρομίων 
40Χ40Χ5 εκ  

m² €5,60 €5.40 €6,50 €5,28 €4.98 

2 Κράσπεδα 
Τύπος Α 

Τρ. 

μ.  

€5,30 €4.80 €6,50 €4,98 €4.44 

3 Κράσπεδα 
Τύπος Β 

Τρ. 

μ.  

€5,00 €4.60 €6,00 €4,55 €4,24 

4 Κράσπεδα 
Τύπος Γ 

Τρ. 

μ.  

€4,80 €4.20 €5,70 €4,25 (500mm) -         

€3.85 

5 Κράσπεδα 
Τύπος Δ 

Τρ. 

μ.  

€4,00 €3.80 €4,70 €3,15 (500mm) - 

€2.95 

6 Κράσπεδα 
Τύπος ΔΑ 

Τρ. 

μ.  

€5,30 €5.20 €6,50 €4,98 €4.44 

7 Κράσπεδα 
Τύπος Ε 

Τρ. 

μ.  

€4,00 €3.80 €5,70 € - 

8 Κράσπεδα 
Τύπος ΣΤ 

Τρ. 

μ.  

€4,00 €3.80 €5,70 €3,25 (500mm) - 

€2.95 

9 Κράσπεδα 
Τύπος Ζ 

Τρ. 

μ.  

€7,50 €7.40 €9,00 €7,43 €6.95 

10 Διπλό Ρείθρο  Τρ. 

μ.  

€6,00 €5.20 €7,50   
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11 Πλάκες 
όδευσης 
τυφλών 
40Χ40Χ5εκ 
R1 

m² €8,30 €8.20 €8,90 €7,74 €7.24 

12 Πλάκες 
όδευσης 
τυφλών 
40Χ40Χ5εκ 
R2 

m² €8,30 €8.20 €8,90 €7,74 €7.88 

13 Πλάκες 
όδευσης 
τυφλών 
40Χ40Χ5εκ 
R2a 

m² €8,30 €8.20 €8,90 €7,74 €7.88 

14 Πλάκες 
όδευσης 
τυφλών 
40Χ40Χ5εκ 
B1 

m² €8,30 €8.20 €8,90 €7,74  

 

Αφού μελέτησε την συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε όπως εισηγηθεί στο 
Συμβούλιο Προσφορών την ακύρωση του διαγωνισμού και η προμήθεια να γίνεται μέσω 
της συμφωνίας πλαίσιο του Γενικού Λογιστηρίου επειδή είναι πιο φθηνή.  Όσον αφορά 
τις αιτιάσεις του αναδόχου  ότι η έδρα της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου είναι 
στην Λάρνακα να ενημερωθεί ότι είναι στο Παραλίμνι με βάση την απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου αρ 90.388 ημερομηνίας 13/11/2020, που επισυνάπτεται, και 
γι’ αυτό δεν δικαιολογείται να χρεώνει επιπρόσθετα μεταφορικά.  

 

2.2 Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες αδειούχων φορτηγών οχημάτων για 
μεταφορά ανάμεικτων δημοτικών αποβλήτων. Αρ. φακ:15.0.35/21. 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι προσφορά μετά από δημοσίευση του διαγωνισμού στο 
σύστημα e-procurement προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι οικονομικοί φορείς  

1. Α. Τσουλόφτας & Υιοί Λτδ  
2. Θεοχάρης Πιτσιλίδης και Υιός Λτδ   

Η προσφορά της εταιρείας Θεοχάρης Πιτσιλίδης και Υιός Λτδ έχει απορριφθεί επειδή 
δεν είχε υποβάλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής με την προσφορά του.  

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε όπως εισηγηθεί στο 
Συμβούλιο προσφορών την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Α. Τσουλόφτας & Υιοί 
Λτδ με τιμή €9.80 συν ΦΠΑ ανά τόνο, επειδή είναι η προσφορά της  πληροί τα κριτήρια 
και η τιμή που υπέβαλε είναι εντός του προϋπολογισμού.  

 

2.3 Παροχή υπηρεσιών από ιδιοκτήτες τηλεσκοπικού οχήματος για φόρτωση 
ανάμεικτων αποβλήτων. Αρ. Φακ: 15.0.36/21 

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

1. Μ Αιμίλιος & Υιοί Λτδ 
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2. Μιχάλης Σάντης  
3. Χαμπής Σκαμπίλης 
4. Θεόδωρος Χ¨ Ανδρέας  

και προσφορά υπέβαλαν οι ακόλουθοι: 

1. Μ Αιμίλιος & Υιοί Λτδ €3,00/τ συν ΦΠΑ 
2. Μιχάλης Σάντης  €4,50/τ συν ΦΠΑ 

Αφού μελέτησε τη συνημμένη έκθεση αξιολόγησης αποφάσισε όπως εισηγηθεί στο 
Συμβούλιο Προσφορών την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Μ Αιμίλιος & Υιοί Λτδ 
με τιμή €3,00/τ συν ΦΠΑ  ως την πιο φθηνή. 

 

3. Προσφορές για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε διάφορες 
παραλίες που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου. Αρ. Φακ: 
15.0.37/21 μέχρι 15.0.48/21  
 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη της Επιτροπής έγινε 
επίδοση διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου σύμφωνα με το οποίο 
απαγορεύει στους εναγόμενους και/ή τους αρμόδιους λειτουργούς τους, υπαλλήλους, 
υπηρέτες, αντιπροσώπους, ή οποιουσδήποτε εξ’ αυτών ή άλλως πως από του να 
προβούν και/ή συνεχίσουν τη διαδικασία προσφορών κατά παράβαση του άρθρου 5Ι 
του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), μέχρι τελικής εκδίκασης της 
υπόθεσης και /ή νεοτέρας διαταγής του Δικαστηρίου και ως εκ τούτου η Επιτροπή 
αποφάσισε όπως παγοποιηθούν οι πιο πάνω διαγωνισμοί και θα  αποπαγοποιηθούν 
μόλις το διάταγμα ακυρωθεί.  

Για τον πιο πάνω λόγο η Επιτροπή αποφάσισε όπως ενημερωθούν όλοι όσοι έχουν  
παραλάβει έγγραφα για τους διαγωνισμούς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
ανακοίνωση ότι παγοποιείται όλη η  διαδικασία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  
Δήμαρχος  

 

 


